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A pénz. 
Egész Európa, de 'különösen a mi, jó-

részben bitéiből élő társadalmunk érthe-
tő türelmetlenséggel vár ja a most uralko-
dó drágaság megszűnését, ,a pénzpiac fe-
szült helyzetének megjavulását. A keres-
kedő, az iparos, ;a gazda, a hivatalnok, 
mind, mind görnyed a mai pónzviszcmyok 
súlya (alatt. 

Drága a pénz! Mikor lesz már ol-
csóbb? 

Az egy évig tartó Balkán-háború alatt 
Volt mivel megokolni ,a pénzdrágaságot a 
pénzpiac fejedelmeinek. „Bizonytalan, há-
borús viszonyok uralkodnak a Balkánon, 
ki tudjia, hova fejlődik ez, ikíi tudja, mi lesz 
a vége. Ilyenkor nagy rizikóval jár a pénzt 
piacra dobni. JEzt a rizikót meg kell fizetni, 
drága kamattal ." Igy gondolkodtak a pénz 
forrásai. És joggal. 

De most már véget ér t a háború, szent 
a béke, hát miért nem olcsóbb még a pénz? 
Kérdik türelmetlenül a drága kamatot fi-
zető adósok. A pénzintézetek márvány-
pultjai előtt nap-nap után számtalanszor 
hangzik el. a panaszteljes, szemrehányó 
kérdés. Kielégitő, biztos választ senki sem 
ad. De nem is adhat. 

E kérdésre csak hipotézisekkel felel-
hetünk. A pénzpiac pillanatnyi helyzetét a 
következőkben foglalhatjuk össze, a kö-
vetkező hipotézisekkel világithatjuk meg. 

A nemzetközi pénzpiacon határozott 
javulás észlelhető. Az Angol Bank, vala-
mint a pii viszonyalinkra különösen erős 
befolyással1 lévő Deutsche Reichsbank, (a 
német birodalmi bank) már annyira ked-
vezően ítélik meg a helyzetet, hogy a kö-
zelmúlt napokban felvetették a kamatláb 
leszállításának kérdését. Már ez is valami. 
Igaz, hogy később elállót,tak tőle, de a 
szándék mindenesetre a pénzpiac kedvező 
megítélésének folyománya volt. E két ha-
talmas pénzintézet kezdhette volna meg a 
pénz olcsóhbátételét az egész kontinensen. 
Miután a kezdeményezésük elmaradt és 
miután már a tél küszöbén állunk, mikor 
a kamatláb normális viszonyok kőzött is 
emelkedő irányzatőt vesz, a jelen évben 
már nem várható a helyzet lényeges javu-
lása. Az azonban bizonyos, hogy drágább 
már nem lesz a pénzpiac s e tudat tán ma-
gában' is elegendő, hogy a pangó gazda-
sági viszonyokat uj életre keltse, uj kedvet 
öntsön a vállalkozók most szunnyadó ked-
vébe. Ez a pénzpiac mai (helyzetéről és kö-
zel jövőbeli alakulásáról a legelterjedtebb, 
1 egál tat ánosabb vél em ény. 

Vannak azonban faktorok, melyek sok-
kal kedvezőbben Ítélik meg a helyzetet. 
Véleményüket a következő hipotézisekkel 
támogatják. A háború alatt a z összes euró-
pai nagy pénzforrások erősen tartották 
vissza óriási pénzkészleteiket. Különösen 
Franciaországra vonatkozik ez, mely bol-

dog ország Európa főhitelezőjének tekint-
hető. A francia tőke ,a derűsebbre változott 
pénzügyi horizont hatása alatt automatice 
felszabadult, piacra került. Tekintettel 
azonban ar ra , hogy a gazdasági depresz-
szió még mindig tart , hogy p vállalkozás 
nem indul meg hirtelen, a pénzkereslet nem 
lesz akutan élénk, a pénz tehát természet-
szerűleg olcsóbb lesz m á r ,a közel jövőben. 
E körülmény tán még november hónap ele-
jén kényszeríti majd az európai jegyban-
kokat kamatlábúik teszáltitásária. 

Bármennyire kivánatos volna a kamat-
láb csökkentése, e nézet határozottan op-
timisztikusian ítéli meg a helyzetet. Elfe-
lejti, hogy noha ,a magánvállalkozás egy-
előre még pang, az államoknak óriási tő-
kékre van szükségük. Európa minden nagy 
hatalma a háború hutása alatt rendkivüli 
katonai kiadásokra kényszerült, sőt oly 
nagymérvű beruházásokat eszközölt, hogy 
e rendkivüli kiadások fedezésére feltétle-
nül igénybe kell majd vennie a most the-
saurált tőkéket. Különösen a német biro-
dalom fogja erősen lekötni a pénzkészle-
teket. Pénzkeresletben tehát nem lesz hiány 
s iaz a z érvelés nem állja meg a helyét, 
hogy kereslet hiányában lesz olcsóbb a 
pénz. Csak tudjon a nemzetközi piac ele-
gendő pénzt adni a z államoknak, majd 
meglátjuk, milyen telhetetlen és kielégit-
hetetlen az államok pénzvágya. 

A nemzetközi pénzpiac határozott ja-

Az asszony. 
Irta: Knut Hamsun. 

. . . Kalauz voltam a chicagói villamos-
vasúton a cottage-vonalom. — A kocsikat 
földalatti kábel hajtotta. 

Újév napjának reggelén a város felé 
mentünk, amikor fölszállt az az ur és beszéd-
be elegyedett velem . . . Ha be kellett men-
nem a kocsiba, várt, amig visszatértem szo-
kott helyemre és újra beszélni kezdett. Kö-
rülbelül harminc éves lehetett, (halvány, igen 
előkelő 'megjelenésű, de nem viselt felsőka-
bátot, noha meglehetősen, 'hideg volt. 

— Sietve mentem el hazulról, kabátot 
sem vettem föl . . . Meg akartaim előzni a 
feleségemet, magyarázta. 

Mosolygott. De sajátságos mosoly volt; 
inkább az ajkak megrán dúlása, ideges vo-
naglása. 

— Mennyit keres? — 'kérdezte. 
Ez nem' ritka kérdés a ya-nkeek hazájá-

ban; megmondtam hát mennyit keresek. 
— Akar-e tiz dollárt külön keresni? — 

kérdezte. 
Azt mondtam, hogy igen. És ő szó nél-

kül átadta nékem a bankót. Azután megje-
gyezte, hogy bizalma van hozzám. 

— Mit tegyek? — kérdeztem. 
— Ma este nagy szívességet tehet ne-

kem. Itt, a maga vonalán, a Monroe-ut szé-
lén a kocsik elmennek egy medence fölött, 
mely levezet a földalatti kábelhez. A meden-

cét vasilemez födi, ezt én leemelem és lelé-
pek. 

— .Véget a'kar vetni az életnek. 
— Nem egészen. De ugy akarok tenni. 
— Ah! 
— És maga, meg fogja állitani a vonatot 

és ki fog búzni a lyukból, ha védékezném is. 
— Megteszem. 
— Köszönöm. Különbeni megjegyzem, 

hogy mem vágyók elmebeteg, amint talián 
gondolja. Mindezt a feleségem miatt teszem, 
hadd lássa, hogy öngyilkos akartam lenni. 

— Hát az én vonatomon' fog ülni a 'fele-
sége? 

— Igen'. Künn fog ülni a „grip"-en. 
Ámulva néztem reá. A „grip" a vezető 

kocsija volt; nyitott, — failak nélkül, télen 
senki sem szokott ott ülni. 

— A Mgrip"-en' fog menni, ismételte ő 
Megírta valakinek, hogv ma este a „grip"-en 
megy és jelt ád — egy bizonyos helyen. 

— Jó. De akkor arra figyelmeztetem önt, 
hogy a fedőt lehetőleg gyorsan, távolítsa el 
a medencéről és lépjen le ugyan-e pillanat-
ban a lyukba. Különben utolér bennünket egy 
másik vonat. Három percnyi időközökben 
megyünk. 

— Mindezt -tudom, — válaszolta ő. 
— Még egyet. Miképen fogja tudni, me-

lyik vonatra száll föl a felesége? 
— Erről telefon utján értesítenek. Van-

nak embereim . . . A feleségem barna pré-
mes ruhát fog viselni, 'könnyen, ráismerhet, 
nagyon szép asszony. Ha el találnia ájulni, 

vigyék el a Monroe-utca szélén levő gyógy-
szertárba. 

— De beszélt-e a vezetővel is? — kér-
deztem. 

— Igen, neki is adtam tiz dollárt. De 
nem alkarom, ihogy ti ketten tréfás megjegy-
zéseket tegyetek . . . ne is beszéljetek a do-
logról . . . 

— 'Nem. — 
— Ön kiált a „g,rip"-re és élesen figyel. 

Amikor a Monroe-utcálhoz közelednek és 
megpillantja a fejemet a medence fölött: 
megadja a jelt és a vonat megáll. A vezető-
vel együtt odarohannak és kihúznak a me-
dencéből, ha én védekezem is és azt állítom, 
hogy meg akarok halni. 

Azzal leugrott. 
Tiz dolárral voltam gazdagabb; 'hála is-

tennek, gondoltam — vannak boldog napok 
is az életben-! — Bizony rám fért a kis új-
évi ajándék! 

— — — Alkonyatkor fiatal hölgy szállt 
föl a cottage-áUomáson. Helyet foglalt a 
„grip"-en. Barna prémes ruhát visel. Amidőn 
kiléptem hozzá és átadtam neki a, jegyet, 
egész arcát felém fordította, ugy nézett rám. 
Nagyon fiatal és szép volt, a szeme ártatlan, 
sötétkék. Szegényke, ijedtség vár rá, gon-
doltam. De bizonyára rossz fát tett a tűzre 
és most megkapja a büntetését. Mindeneset-
re gondosan — ezer örömmel — viszem el a 
gyógytárba. 

A város felé robogtunk. Szokott helye-
men állva észrevettem, ihogy a vezető hir-
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villása dacára sem remélhető tehát, leg-
alább a (közeljövőben nem, a pénzpiac ol-
csóbbodása. 

Érdőkes é s ,tán legvalószínűbb és elfo-
gadhatóbb a következő érvelés. A hely-
zet jövendő laliakulása attól függ, milyen 
módon fogják a ballkán háborút pénzügyi-
leg likvidálni. Mig |ai J M k á n államok Pá-
rásban, vagy bárhol nem kapnak kölcsönt, 
legalább annyit, hogy hadiköltségeik meg-
térüljenek és miig e pénz Nyugat-Európá-
ba vissza :nem jöín, addig nem lesz olcsóbb 
a pénz . Milliárdokról van itt szó, melye-
ket" Törökország, Bulgária, Szerbia, Gö-
rögország és Románia igényelnek. Hacsak 
részben elégítik ki igényeiket, a pénz las-
san fog csak visszavándorolni, az érezhe-
tő /hatás szintén csak gyenge lesz. De ha a 
párisi és egyéb piacok képesek a Balkánt 
teljes mértékben kielégíteni, annyi pénzt 
adni neki rögtön, amennyire tényleg szük-
ség van, a pénz hamar vissza/dőlne Euró-
pába és igy rövid időn béliül lényegesen ja-
vulna a helyzet, olcsóbb lenne a pénz. 
< » » « m » l l > u u . , . a . > m , 1 , a l i , 1 „ a u a a i , l n n „ „ 

Vilmos császár a trónörökösnél. Bene-
schauból jelentik: Ma reggel Vilmos császár 
megtekintette a György-muzeumot, majd a 
reggeli után Ferenc Ferdinánd trónörökös-
sel együtt vadászatra ment. A reggeli köd 
szétoszlott és a fejedelmi személyek tiz óráig 
kedvező időben vadásztaik. Féltizenegy óra-
kor a trónörökös felesége a vadászaton részt 
nem vett vendégekkel, az utolsó hajtásra a 
sztankovai kerületbe ment. 

Tiintéíés Docourt miatt. Párisból jelen-
tik: Ama a hir,re, bogy a bécsi külűgyipii-
iiiszítérivim megtiltotta Deconrtnak a repülést 
Bécstől Budapesten. át Belgrád ifielé, a fran-
cia léghajó,z.ási és aviatikai szövetség elnöke 
gyűlést íhivott egybe. ,A nemzeti liga átira-
tot fog intézni más nemzetek repülő egyesü-
leteihez, hogy közös egyetértéssel tartsanak 
nemzetközi konferenciát és beszéljék meg a 
módokat, mint lehetne ilyen tilalmaknak 
elejét venni. 

Dagad a bécsi botrány. 
- Visszaélések Magyarország területén. — 

(Saját tudósítónktól) Bécsi jelentés sze-
rint a Canadian Pacific ellen folytatott ható-
sági vizsgálatmaik tegnap nem volt; semmi 
ujabb eredménye. 

Az Extrablatt értesülése szerint Grünhut, 
aki a Canadian Pacific üzelmei re felhívta az 
illetékes minisztériumok figyelmét, tegnap-
előtt jetentette az államügyésznek, hogy ga-
iieiai megbizottai utján olyan adatok jutottak 
birtokába, amelyek közhivatalokban levő kü-
lönböző személyeket kompromittálnak. 

Grünhut állítása szerint Altmann igaz-
gató kitűnően értesült mindenről, ami a .mi-
minis ztér-iumbam történt. Rögtön értesült arról 
Is, hogy ,a minisztérium nyomozást indított, 
pedig ezt akkor a legnagyobb titokban tar-
tották és olyan biztosságban érezte magát, 
hogy még letartóztatása előtt néhány nappal 
is kijelentette, hogy neki semmi baja sem 
történhet, mert őt igen hatalmas emberek tá-
mogatják. 

Bécsből jelenti' még tudósítónk: A Ca-
nadian Pacific botrányában súlyos adatok 
derültek Iki a kereskedelmi minisztérium ha-
józási osztályának előbbi vezetője Weichs-
Glon báró .működéséről. Az osztályfőnök a 
kereskedelmi minisztérium hivatalos ilevélpa-
pirjaim felfizóilitotta az Austro-Americaná-t, 
hogy érdeklődjék Braziliábaim, mert az ottani 
államvasutak igazgatósága kivándorlókat 
szeretne letelepiteni, fizeti az útiköltséget is. 
A báró fölajánlotta a társaságnak, hogy vál-
lalkozzék munkások tömeges kiszállítására, 
.mert ez nagyon jó üzlét lesz. A bizottsági 
tagok azt kívánták, hogy a rendőrség terjesz-
sze ki a vizsgálatot a báró ellen. 

A kivándorlási bizottság ülésén Georgi 
dr osztrák honvédelmi miniszter és a had-
ügyminisztérium előadója ismertették azokat 
a számadatokat, amelyek a hadseregnek a 
kivándorlás által okozott gyengítésére vonat-
koznak. A szigorúan bizalmasoknak jelzett 
számadatokból, kitűnik, hogy a Magyaror-
szágból való kivándorlás lényegesen na-
gyobb, mint ,az Ausztriából valló. Az előter-

jesztett számadatokat a bizottság tagjai kii-
ilönbözőképen Ítélték meg. Ugyancsak külön-
félék voltak a vélemények a hajózási társa-
ságok hibáztatása tekintetében is. Utaztak a 
többi között arra is, hogy Magyarországon 
egyes társaságoknak nincs is engedélyük és 
Magyarországból mégis lényegesen nagyobb-
számu a kivándorlás, mint Ausztriából, — 
noha Magyarország népessége csekélyebb. 

A belügyminiszter kijelenti, hogy a kor-
mány távol áil az eltusölás szándékától, az 
tigy mai stádiumóban, azonban, a nyomozás-
ról konkrét közléseket nem tehet. Hangsú-
lyozza, hogy amikor a társaság képviselőjét 
•letartóztatták, a kormányt megillető jogok 
alapján egyel őre felfüggesztették a Canadian 
működését, mire különböző gvanuokok 'kész-
tették. 

Felvonulnak a gyerniektanuk 
Beilis mellett. 

(Saját tudásitánktál.) A ,kievi nagy büin-
!pernek most volt a legrneg,hatóbb jelenete. 
Felvonultak a gy-ermoktanuk és- vallani 
kezdtek Beilis mellett. 

Maehalm tegnap azt vallotta, hogy mi-
íutáin Brazulüak felajánlotta szolgálatait, 
eszébe jutott, hogy isimerősét, Karajevet, a 
vizsgálat i d al ágban szerepelteti s jó renomé-
ját hasznosát.)a Jnmsmszky gyilkosainak ki-
kutatására. Miután azt hitte, hogy Cseberják 
Vera áll az ügy középpontjában, Kakaijev és 
tolvaj társai közvetítésével igyekezett Verá-
val megismerkedni. A tolvajok azonban azt 
mondták, hogy Verához nehéz hozzájutni, 
mert bele v.an keverve a Jusesinszky-ügyhe 
és figyelik. Ezért azt tanácsolták neki, hogy 
Vera fivéréhez, Szmyajevszkihez forduljon. 
iSzin,gajevszkinek azt akarták mondani,hogy 
veszély fenyegeti és rá akarták beszélni, 

1 hogy Juecsíinszky ügyét valamilyen nyolca-
dikra tolja 4s ilyen módon hárítsa el magá-
ról a gyanút. Az egész tervről értesíteni akar-
ták a rendőrséget. Szingajevszki állítólag 
azt mondta, hogy nem tűid ja, hol vannak ,a 
dolgok. Csieberják Vera tudja. A tervet nem 

telepi beszélni kezdett a hölggyel. Ugyan mi 
mondanivalója lehet? Nagy csodálkozásom-
ra látom, hogy a hölgy egy ülőhellyel köze-
lebb huszódik a vezetőhöz és ő ott áll a gépe 
előtt és feszült figyelemmel hallgatja: mit 
•mond. 

Minthogy Monroe volt a következő ut-
ca, előre mentem a „grip"-re. 

Most nem1 beszélt sem a vezető, sem a 
hölgy. Az utolsó, amit észrevettem, az volt, 
hogy ,a vezető bólintott, mintha tisztába jött 
volna valámlvel, azután egyenesen maga elé 
nézett és teljes 'gyorsasággal mentünk előre. 
Pedig a hosszú Pat-ot, ezt az éh vezetőmet, 
ügyes és hidegvérű fiúnak ismertük mind-
annyian! 

— Slaek heir a bit, — súgtam oda neki 
a zsargonunkban,, — ami azt jelenti, hogy: 
„Menj kissé lassabban!" Mert abban a perc-
ben én már megpillantottam azt a fekete pon-
tot a sínek között — emberfej lehetett, mely 
ki ál! a földből. 

A hölgyre is néztem. A tekintetét ő is 
arra a pontra szegezte és keményen, megmar-
kolta, a pad támláját. — Máris ijedezik — 
gondoltam — hát még ha látja, ihogy saját 
ura, az, aki még akar halni! 

Áim a hosszú Pat nem ment lassabban. 
Odakiáltottam, hogy emberek vannak a me-
dencében — semmi változás. Most tisztán 
láttuk a fejét: ő volt az, ő állt a lyukban, az 
a fiatal, hóbortos fickó. Az arcát felénk for-
dította. Ekkor én a számhoz illesztettem a-
sipot é s teljes erőmből belefújtam: Pat csak 
ment ©lőre változatlan gyorsasággal: még 
egy negyedpillanat és . . . Ráütöttem a csen-
gőre, fölhangzott a berregése — és azután 
előre ugrottam és megragadtam a féket. De 

már lkéső volt, rikácsolva ment él a vonat a 
medence fölött, mielőtt megállt. 

Leugrottam: gondolataim zürzavarosan 
keringtek az agyamban'; csak arra emlékez-
tem, hogy ímeg kell ragadnom egy embert, 
aki védekezni fog. De mindjárt fölszálltam 
újra a ,grip"-re és általában sehol sem lel-
tem a nyugtomat. A hosszú Patnaik is duilt 
volt az arca, összefüggéstelen szavakat he-
begett a medencéről és 'emberékről, kik a 
medencében, voltak és miképem is történhetett 
az, hogy ő meg nem állitotta a kocsit, A fia-
tal hölgy azt kiáltotta, hogy: „Iszonyul 
Iszonyul" Az arca vértélén volt és görcsö-
sen kapaszkodott a pad támlájába. De nem 
ájult él és röviddel ezután leszállt és eltűnt 
a sokaságban. 

A hosszú Pat elkérte tőlem a késemet; 
odasúgta nékem, hogy valamely csöndes ház 
kapuja alá akar menni, hogy ott temesse az 
,egyenruhája gombjait; ő most már nem ma-
radhat szolgálatban; nagyon sajnálja, de el 
kell búcsúznia tőlem, én ráta hárul a köte-
lesség, hogy a végállomásig vigyem a vona-
tot, ott majd kapok imásiík vezetőt. 

Sok nép gyűlt oda; megtaláltuk a sze-
rencsétlenül járt ember fejét a teghátulsó 
kocsi alatt, a teste még ott állt a lyukban: 
a gép ép az álla alatt metszette el a fejét a 
törzstől. Eltakarítottuk a 'holttestet a sínek-
ről ; rendőr jött oda és sók nevet irt föl és 
rólam valamennyi utas kijelentette, hogy 
csöngettem és fütyültem és végre megragad-
taim a féket. 

És ezzel ment , . . 
— Egy estén karácsony és újév között 

nem voltam a szolgálatban és csöndesen 
ballagtam végig az utcákon. Hogy egy pá-

lyaudvar élé értem, egy pillanatra beléptem: 
meg akartam tekinteni a hatalmas sürgést-
forgást odabenn. Hirtelen a nevemet hallom: 
— az egyik kocsi lépcsőjén áll, aki szólt. 
iFelém mosolyog és int. A hosszú Pat volt. 
'Nem ismertem rá -mindjárt: finom ruha volt 
rajta és levétette a szakállát. 

Rövid, ámuló kiáltás siklott ki; az ajka-
mon. 

— Csitt, ne oly hangosan! Tulajdönké-
pen miikép folyt le .a dolgod, akkor? —• kér-
dezte Pat. 

— Vallattak bennünket. Téged keres-
nők. 

— Elutazom Nyugot-Amerikába —szólt 
Pat. Mi öröme van itt az embernék az élet-
ben? Hét, nyolc dollár hetenkint, de ebből 
négy táplálékra . . . Földet veszek, fia,rim-er 
leszek. Ha velem akarsz jönni, odaát Erisco 
környékén keresünk földet. 

— Nem mehetek . . . 
— Jó, hogy eszembe ötlik: itt a késed. 

Köszönet érte. Látod, a villarnvasuti alkal-
mazottnak nincs' jövője . . . 

Fölhangzott a vasúti fütty. 
— Ist-en veled — szólt Pat. — Mondd 

csak, mennyit kaptál attól az embertől,' akii 
elgázolt a villám vasút? 

— Tiz dollárt. 
— Annyit kaptam én is. Nos, tulajdon-

képem becsületes fizető volt. De az asszony 
•ügyesebb vólt mája. 

— Az asszony? 
— A fiatal asszony, igen. Egy-kétezer 

dollár nem1 játszott szer-epet nála. Ha most 
könnyebb életet kezdhetek — néki köszön-
hetem. 
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vitték keresztül, mert iSzmgajevszki. mem 
ment bele. 

Maehalin Sziligajeviszkit kontárnak ós 
unintelligens embernek mondja. Maklakov 
kérdésére tanú kijelenti, liogy Szárig a jevszki 
a vallatás alatt izgatott veit. Nyivánvaléan 
azt hitte, hogy letartóztatják. Tanú azzal ma-
gyarázta a viselkedését, liogy az a gondolat 
dominálta, miszerint Beilis ártatlanul szen-
ved. 

Szünet után Zárnám védő kijelenti, hogy 
us f hallotta, Osernyakavjia taniu panaszko-
dik Oseberják iVera részéről való fenyegeté-
sek miatt. Gsernyalkowia kijelenti, hegy Ve-
re ököllel fenyegette meg, gyalázta a rend-
őrséget és most másokat is fenyeget. 

Az ügyész kijelenti, liogy ezek a. tanuk 
most feleslegesek és elbocsáthatók. 

Zarudni védő éles hangon követeli, liogy 
a tanukat fenyegetésekkel ine befolyásolják. 
Az elnök Zarudnit rendreutasítja és elrende-
li, hogy a tanukat a teremben szétváiasizszák. 

Az ellenzék nem megy be 
a szombati ülésre. 

— Tisza István gróf beszéini fog. — 

í Saját tudósítónktól.) Az egyesült el-
lenzék, illetve ,a függetlenségi pártok ma 
este ülésre ülitek össze. Tárgy volt, 'hogy 
bemenjenek-e most már a Házba, vagy 
ne? És Károlyi Mihály gróf indítványára 
ugy határoztak, hogy nem mennek be. 

Ugy játjuk, hogy mégis a-nniak a jól 
tájékozott politikusnak és kitűnő emberis-
merőnek lesz igaza,, aki ezeket mondta fő-
városi tudósítóinknak, még tegnapelőtt: 

— Az ellenzék, ugy mint eddig, a ,vég-
ső terminusig azt fogja határozni a beme-
netelt illetőleg, hogy még nem határoz. Ezt 
fogja határozni szombat reggelig és akkor 
— nem fog bemenni. Ment bátran köthet-
nek akármilyein fogadást, hogy ahol ez az 
ellenzék egy zárt ajtót lát, ott dörömbölni 
fog, ,de ahol egy ajtót nyitva talál, onnan 
okvetlenül visszafordul . . . 

Csakugyan az volt a helyzet, hogy az 
ellenzék napról-napra azt határozta, hogy 
semmit sem határoz és hogy tényleg az a 
kombináció került előtérbe, hogy a z ellen-
zéki pártok nem fognak bemenni a szom-
bati ülésre. Amig zárva volt a képviselőház 
a j ta ja , dörömböltek raj ta , de mihelyt nyit-
va találják, visszafordulnak tőle . . . 

Az ellenzéki körökben többféle felfo-
gás állott egymással vitában. Voltak és 
vadnak, akik azt mondják, h o w ha már 
annyira sürgették a Ház összehívását, be 
is kell menniök a szombati ülésre. De van-
nak olyanok is, akik még mindig a z t fej-
tegetik és a mai ülésen is hangsúlyozták, 
hogy ők csak olyan ülésre mehetnek be, a 
melyet ők'hívtak egybe és nem az elnök-
ség. Az utóbbiak ezt a mindenesetre kissé 
újszerű felfogást azzal indokolják, hogy az 
ilyen ülésen nekik több joguk lenne, mint 
az elnökség által egybehívott tanácskozá-
son. 

Nehéz ennek az indokolásnak alapját 
adni. ő k maguk azt magyarázták a ma 
esti ülésen inkább elfogult lelkességgel, 

A ikí&koru Volescsenko nővérek közül az 
idősebb azt mondja, Cseberják Jenő beszél-
te, hogy ő és a többi .gyermek az agyaggyu-
róban .hintáztak, d,e soha sem emiitette, hogy 
elkergették volna, őket, A fiatalabb azt mond* 
ja, liogy egyszer-mósszor elkergették őket,, de 
soha sem Beilis volt az üldözőjük. Ugyanígy 
•vallott még két gyermek, akik azt is elmon-
dották, liogy Beilis komoly ember volt, de 
hozzájuk mindig szíves volt és kedvelték. 

Oroszországban általán nyugodtabban te-
kintenek már a kievi bünper részletei Ifelé. 
-Kievbein ós környékén izgatottak az emberek 
ós szinte csak a perről ós .a közeledő ítéletről 
beszélnek, ,de programról vagy nyílt zsidó ül-
dözésről szó se lehet. 

lAmi a legfeltűnőbb, már több — komoly 
— orosz lap is nyíltan ir arról, liogy nem 
Beilis volt a gyilkos és hogy szó se lehet ri-
tuális vérvádról. 

BisssBsasasfflíaaesaaaiícHíXEaxEa 

mint tárgyilagos ésszel;, hogy azon az ülé-
sen, melyet ők hívnak össze, akárhányan 
felszólalhatnak azon a cimen, hogy meg-
indokolják, miért kérelmezték a képviselő-
ház összehívását. Elővettük a házszabályt 
és rögtön megállapitha tinik belőle, hogy ez 
a magyarázat egyszerűen légből van kap-
va. Ilyen felszólalási elmet a házszabály 
nem ismer. A házszabály 248-ik szakasza 
ugyan megkívánja a z összehivási kérelem 
indokolását. De ez csak puszta formaság, ' 
mert az idézett szakasz ötödik bekezdése 
azonnal hozzáteszi, hogy a „felhozott in-
dokok okából a kívánat vissza nem uta-
sítható." Ebből' látható, ho.gy a z indokolás 
mibenléte egészen irreleváns. Arról pedig, 
hogy iaz egybehivó képviselőknek köteles-
ségük vagy akár joguk lenne az egybóhi-
vás tényét a képviselőház ülésén élőszó-
val is megindokolni: — az egész házsza-
bályban egyetlen szó sincs. Ilyen felszóla-
lási jogcime csak annak van, aki zárt ülés 
egybehivását kéri és akkor is az egybehi-
vók közül csak egyetlenegynek (216. sza-
kasz 3-ik bekezdés). Ennek az analógiáját 
azonban ,a házszabály a nyilt ülés indítvá-
nyozóira nem terjeszti ki. 

Ebből következik, hogy tekintet nélkül 
az összehívás módjára , a képviselőháznak 
minden ülése egyenlően folyik és minden 
egyes képviselőnek mindegyik ülésben, 
akárki hivta azt egybe, mindig egyenlő jo-
gai vannak. A képviselők által összehívott 
ülésen pedig senkinek sincs több, az elnök-
ség által összehívott ülésen pedig senkinök 
sincs kevesebb joga. Most tehát, amikor az 
ellenzéki pártok ezzel a „jogcsökkentési" 
elmélettel indokolják a szombati ülésről 
való távolmaradásukat, megmásítják a 
tényeket és félrevezetik a közvéleményt. 

Az ellenzéknek az a része, mely a bejö-
vetel mellett volt, természetesen szintén 
nem azért akart az ülésre bemenni, hogy 
részt vegyen a parlament országos -mun-
kájában, hanem azért , hogy ott -szóiba hoz-
zon bizonyos ügyöket, melyekről az a né-
zete, h-ogy azok a kormánynak és pár t já-
nak .kellemetlenek. Az ellenzék és a közvé-
lemény — minden jel szerint — szomba-

ton meg fog róla győződni, hogy ez a föl-
tevés sem áll meg és hogy a szóban forgó 
ügyek szellőztetése sem a kormánynak, 
sem a munkapártnak csöppet sem kellemet-
len, sőt, hogy ezeket, mivel a hünmaradó 
ellenzék nem teszi, maga a többség fogja 
szóba hozni. 

A -munkapárt soraiban nem sok izgal-
mat keltenek az -ellenzéki kombinációk, sőt 
már ma- is nyugodtan vették tudomásul, 
hogy az ellenzék kivül marad a Házon. A 
munkapárt nem pletykálni készül a képvi-
selőházba, hanem dolgozni. A szombati 
ülésen a Ház bizottságainak előadói be 
fogják terjeszteni jelentéseiket. Ezek a je-
lentéseik s -az alapul szolgáló javaslatok 
csak három nappal ai beterjesztés után 
tűzhetők napirendre. A képviselőháznak 
tehát a szombati ülés után ujabb rövid szü-
nete lesz. Tekintettel -a közbeeső ünnepek-
re, a legközelebbi ülést valószínűleg no-
vember fiarmadikára fogják kitűzni. Ekkor 
a Háznak 10—12 napi munkája lesz. Idő-
közben megválasztják a delegáció tagjait, 
az ors-zágos bizottság maga pedig tudvale-
vőleg tizenkettedikén kezdi meg tanácsko-
zásait, ezut'tail Bécsben. 'Az ellenzéken az a 
szándék, hogy nem fogadják el a munka-
párt által- felajánlandó delegációs tagsá-
gokat. 

A kormány tagjai -tegnap miniszterta-
nácsot tartottak, utána Tisza Istvánnál va-
csoráztak. A minisztertanácson, mint ér-
tesülünk, szóba került a szombati -képvise-
lőházi ülés is és a következőkben történt 
megállapodás: 

Az ülés megnyitása után az elnök -az 
irományokat terjeszti elő és bemutatja 
ezek során az ellenzékndk a képviselőház 
összehivása iránt beadott kérvényét, a 
melynek kapcsán magyarázni fogja az el-
nökség eljárását s -azt fogja javasolni, 
hogy a z ellenzék kérvényét tegyék az irat-
tárba. Az elnöknek ehez a javaslatához 
fog hozzászólni minden más alkalmat meg-
előzve Tisza István gróf miniszterelnök s 
a legrészletesebben föl fogja tárni a mar-
gitszigeti játékbank ügyét. 

El fogja mondani a miniszterelnök, 
hogy mikor a játékbank terve tudomásá-
ra jutott, rögtön tiltakozott a koncesszió 
kiadása ellen, később a koncesszióért adott 
pénzt vissza akarták fizetni, de a Forgal-
mi részvénytársaság mindig többet alkart 
kapni, mint amennyit kínáltok és nem elé-
gedett meg annak .visszaadásával, ami ne-
ki járt volna. Végül ki fogja jelenteni a mi-
niszterelnök, hogy mivel minden informá-
ciót meg kiván adni és minden kérdésre vá-
laszolni akar, nincs kifogása az ellen, hogy 
vita induljon meg nyilatkozatáról. 

Szóval a miniszterelnök ugy is azokot 
fogja elmondani, amiket az ellenzék bevo-
nulása esetén kivánt volna. Egy kis kü-
lönbség -azonban mégis lesz a dolog körűi. 
Mert igy botrány nélkül -tudja meg az or-
szág, mi történt. Ez — a z igazság — pe-
dig .csak fonfosabb, mint a botrányrende-
zés! 

Telefon 515 . 

meggyőződhetnek arról, hogy dúsan 
felszerelt raktárunkban kizárólag sa-
ját készítésű, elsőrendű bútorok, 
minden versenyt felülmúló árban, 
— kedvező fizetési feltételek mellett 

— is kerülnek eladásra. 

Tisztelettel 

tyyesfilt Mfiasztalosoü 
Biitorratfira 

Szeged, Tisza Caios-Wrdt 19 
(Xertfisz f i m szeibei.) 
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SZÍNHÁZ, MŰVÉSZET. 

Szinház! mfluor: 

SZOMBAT: Szirén, operett. (Bemutató.) 
Páro® s/». 

VASÁRNAP déután: Éva, operett. 
VASÁRNAP este: Szirén, operett. (Bér-

letszünet-.) 

Forgó színpad és egyebek, 
— Adalékok a szinügyi bizottság 

természetrajzához. — 

(Saját tudósitónktól.) A forgó színpad az 
uj szinpadtecbnikai berendezések egyik leg-
ügyesebb változata. A színpad ugy van be-
rendezve, hogy aimig a közönség felé fordí-
tott részletén zavartalanul foly a játék, addig 
a kulisszák mögött .előkészítik a következő 
felvonás színjét; teljesem összeállítják 
az előirt miliőt és felvonásiközben a hidrauli-
kus sajtó egyetlen, ujjnyomással elfordítja a 
régi színpadot és beállítja a helyébe az ujat. 

Mig azonban külföldi nagy színházaknál 
igy törekednek a hosszú felvonásközök kikü-
szöbölésére és mig un ás 'színházaknál, .ahol: 
a régi épület arányai ilyen költséges beru-
házást nem tesznek kivihetővé, az ügyes 
rendezési fogások egész seregével töreksze-
nek a színpadi színváltozások 'kérdését a le-
hető legtökéletesebben megoldani, addig a 
szegedi szinház még mindig ugyanazokkal 
az elavult eszközökkel dolgozik, melyeket a 
harminc év előtt divatba volt technika sze-
rint használnia módjában van. 

Harminc év óta nem történt semmi ab-
ban az irányban, hogy a színpadi rendezés 
•munkája osak a legcsekélyebb mértékben is 
ímegkömnyittessék. Itt még ma is ósdi és 
egyszerű ivlámpákka! történik a színes vilá-
gítás, .mely csak egy lépéssel van, tovább a 
görögtüzes gyufánál. Itt még egy szük és 
sötét lépcsőn kell felcipelni minden 'kelléket 
a második emeletre, miközben a bútorok a 
hurcolkodás minden fájdalmát átélve, töre-
dezett lábakkal és bordákkal kerülnek ren-
deltetési helyükre. Ha valami kocsit, vagy 
nagyobb kellékes tárgyat kell a színpadra 
szállítani, ugy kibontják a hátulsó kis szín-
pad pádimentumát és leeresztett kötélen húz-
zák fel a szükséges tárgyat, miközben az 
•tízszer ide-oda ütődik a falakhoz. Megesik, 
hogy élő állatra, például, lóra van szükség 
valamely darabban; a lovat a lépcsőn sétál-
ta t ják fel órák hosszat a második emeletre. 
Ilyen körülményiek között igazán nem lehet 
csodálni, ha a színpadi rendezés eszközök hí-
ján rendkívüli nehézségekbe ütközik és csak 
a legritkább esetben tud elfogadhatót produ-
kálni. 

Íme, ez az eredménye annak, 'ha a szin-
ügyi bizottság, melynek teendője volna a 
színpadi munka kiviteli lehetőségeinek rrieg-
könnyitése, ma sem törődik tulajdonképen 
föladatával. A szinügyi bizottság azért vol-
na őrihelyére kirendelve, hogy észrevegye a 
színházi játék és igazgatás hiányait és fő-
ként a város, mint színházi kegyúr részéről' 
szükségelt rendszabályok és intézkedések 
megtételénél véleményező, kezdeményező és 
tanácsadó szerve legyen a hatóságnak. A 
szinügyi bizottság ellenben semmi iránt sem 
érdeklődött komolyan; a napi sajtó sokkal 
éberebben és lelkiismeretesebben ügyelt fel a 
szinház dolgaira és még azt sem tette meg 
a bizottság, hogy a város hatóságát az évti-
zedek óta hiányzó technikai szükségletek és 

átalakítások keresztülvitelére figyelmeztette 
volna. 

Mi sem lenne egyszerűbb, mint a hátsó 
színpad közvetlen szomszédságában teherfel-
vonót létesíteni, melynek mielőbbi üzend.ehe-
•lyezésétől első sorban függ a színpadi ren-
dezés elfogadhatóvá tétele. Az eddigi ázsiai 
állapotok e tekintetben igazán szégyenére 
válnak a szinháznak. Hasonlóképen fontos a 
színpadi világítás kérdéséinek megoldása. A 
•színes világítás ez idő szerint ugy történik, 
hogy a ferdéin felállított oldalfalak között ké-
zi lámpással bevilágítanak a színjátszókra; a 
fény persze nem oda esik, ahová kellene es-
nie, ,az ívlámpák sercegnek, elalusznak, vib-
rálnak, a nap és hold nem felülről, hanem ol-
dalról sütnek be, a színpadra behozott lám-
pa csak perceik múlva ont maga körül vilá-
gosságot, mert a világosító mester nem lát-
hat ja a színpadot és nem tudja, hogy mikor 
kell felgyújtania. Igy állanak elő azok a za-
varok, egymásba kapó, veszekedő fényhatá-
sok, melyek minden illúziót szétoszlatnak és 
amelyek a színpadi rendező munkáját a leg-
jobb törekvés mellett is haszontalan erőlkö-
déssé dezavuálják. 

Ezen a bajon ugy lehetne segíteni, ha a 
zsinórpaddáson kereszthidakat építtetnének, 
melyeken bánmely pontról felső világítást le-
hetne a színfalak közé bocsátani. Szükség 
van továbbá tükrökkel felszerelt, egyenletes 
fényt adó reflektorokra és legfőképeni szük-
ség van élűiről jövő megvilágításra, melynek 
érdekében a második emeleti nézőtéri karza-
ton kellene egy mozgófénylképes gépház min-
tájára felszerelt bódét felállítani. Ez a beren-
dezés már csak azért is elkerülhetetlen, hogy 
szükség esetén vetítéseket, vagy mozgófény-
.képeket lehessen, a színfalakra projiciálni, a 
mire a modern színpadi rendezés igen kevés 
időn belül rá fog fanyalodni. 

Érdeklődtünk a dolog iránt és azt a fel-
világosítást nyertük, hogy a város évekkel 
ezelőtt beszerzett egy komplikált szerkezetű 
reflektort több ezer korona költséggel valami 
.külföldi cégtől; imikor a gép megérkezett, a 
szinház mechanikusa nem tudott vele bánni, 
a mérnökség szintén, nem boldogult vele és a 
drága gép azóta ott alussza álmát a porlepte 
padláson. Sorsa mindenesetre jellemző arra 
a rendszerre, mely a városi üzemeknek leg-
nagyobb átkuk. 

Az sem megvetendő dolog, hogy a né-
zőtérnek a játék alatt való megvilágítása az 
úgynevezett biztonsági lámpákkal történik, 
melyekben ma, a huszadik század, második 
tizedében még gyertyák égnek, hollóit szé-
les e világon saját battériával biró villany-
lámpák égnek már ,a gyertyák helyett. A 
szinház háztartási naplójának igazolása sze-
rint .naponta kilencven korona ára gyertya 
fogy el a biztonsági lámpákban, holott a meg-
jelölt átalakítással ezrekre menő megtakarí-
tás lenne elérhető. 

A slendriánságoknak és felületességeknek 
persze a közönség és a színigazgató isszák 
meg a levét. A közönség, amely néha fél-
óráig kénytelen, türelemmel lenni, mig az uj 
díszleteket felhordják a hosszú lépcsőn. Mi-
kor már minden el van rendezve a színpa-
don, az összes díszletezőknek a vasfüggöny 
csavarjához kell szaladniok és egyesült erő-
vel f elgördíteni ők a rengeteg súlyos alkot-
mányt, holott viliLauiyerővel vagy kellő egyen-
súlyozással elvégezhetné ezt a kordinahuzó 
egyedül is. A közönség szenved, ha a világí-
tási fényhatások hajbakapnak egymással és 
a mucsai kocsiszínben lejátszódó kabaréelő-

adások hangulatát varázsolják elő . . . És 
végül a színigazgató tízszeresen megadja a 
hanyagság árát, mert legszebb bútorai és 
díszletei párszori fel- és leszállítás után tönk-
remennek, széttöredeznek, használhatatla-
nokká válnak. 

A dologban az a legnagyszerűbb, hogy 
van a városnak egy cselekvő tőkéje, a Pes-
ter Lloyd-alap, melynek jövedelmét .nem is 
lehet másra elkölteni, mint csak a szinház 
felszerelésének kiegészítésére. Ennek a'z alap-
nak a kamatai évről-évre felszaporodnak és 
az érdemes hatóság nem talál rá rímet, hogy 
mire használja fel a Pester Lloyd-alap jöve-
delmét. A szinügyi bizottság ugyan meg nem 
mondaná neki soha, hogy miféle szükségletei 
vannak a színháznak. Megmondjuk hát mi és 
már most a sajtó folytonos és fokozott agi-
tációját Ígérjük be arra az esetre, ha a város 
hatósága még mindig késlekednék színháza 
fölszerelésének elfogadhatóvá tételében és a 
halaszthatatlan kiegészítések gyors keresz-
tülvitelében. 

* Marad Krecsányi. Jelentették a lapok, 
hagy a temesvári színházat Komjáthy János 
kassai igazgatóinak adták bérbe. Ezeknek a 
hirékmek alapjain a főváros szinügyi bizott-
sága tegnap délutáni illésén a Budai Színkört 
is Komjáthynak adta ki. Mára kitűnt, hogy 
a hír liami® volt, mert a temesvári szinügyi 
bizottság még nem döntött a kérdésben. A bo-
nyodalomban most az a váratlan fordulat, 
hogy Krecsányi Ignác megmarad színigazga-
tón ak. A temesvári színház tegnapi előadá-
sán ugyanis a közönség szűnni nem akaró 
tapssal a lámpák elé szólította Krecsányit, a 
ki néhány szóval köszönte meg a spontánul 
.megnyilatkozott ovációt. Az ünneplésnek a 
függöny mögött folytatása volt: a szinügyi 
bizottság nevében Braun Zsigmond1 dr., a kö-
zönség részéről pedig Vértes Adolf dr. kérte, 
hogy vegyen részt a pályázaton. Krecsányi 
ezt meg is ígérte és i.gy bizonyos a temesvár-
budai színháznak még sokáig Krecsiányi Ig-
nác lesz .a direktora. 

* Magyar királyné Bataille darabjában. 
Bataitte A pillangó cimü uj drámájának 
meséjéről és párisi bemutatójának mérsékelt 
sikeréről tegnapi számunkban írtunk. De azt, 
hogy Bataille u j darabjában egy magyar ki-
rálynét is szerepeltet, csak ma, a darabról 
szóló párisi tudósításokból tudtuk meg. A 
színlap Eléonore de Hongrie-n ak nevezi a 
„magyar királynét", aki jakijával a Földkö-
zi-tengeren hajókázik és ia Riviérán mégis-
merkedik a darab hősnőjével, Thyráva.1 és 
vőlegényével. Meghívja őket hajiójára és' 
ott a halálraszánt leánynak kedves és bölcs 
tanácsokat «id. A „magyar királyné" szerte-
pét Moreno asszony játsza Bataille darabjá-
ban, amelynek , ifőslzerenjlői egyébként is 
mind külföldiek. A tüdőbajos hősnő, aki vé-
gül morfiummal megmérgezi magát, lengyel 
szobi'ászinő, ia vőlegénye pedig osztrák her-
ceg. Lengyel hősnő, osztrák hős, magyar ki-
rályné: Bataille, ugy látszik, ezúttal a'z osz-
trák és magyar monarchiának akart kedves-
kedni. 

* Szirén. A színházi iroda jelenti : Fali 
Leó uj operettje, a. Szirén, teljesen készen 
vár ja a szombati bemutatót. A szerző neve, 
amely az egész kontinensen rokonszenves, 
•maga is garan tá l ja a sikert, ami bizonyára 
nem marad el .Szegeden sem. (Budapesten 
csak azért nem kerülhetett színre a Szirén, 
mert az operettszínházak műsorát más szer-
ződésbeli kötelezettségek foglalták le, ami 
azonban inem zárja ki azt a körülményt, hogy 
szintén ne kerüljön a fővárosban szinre. A 
szegedi előadásra nagy szeretettel készül a 
színház. 

Eredeti angol teasíitemények, 
dessert bonbonok, svejci 'tejcsokoládék. 

Ruff cukorkaüzlet 
Kárász-utca Ungar-Maytr palota. 
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Rókuson nyitják meg 
a jégpályát. 

— A korcsolyázó-egyesület és a város. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi "korcso-
I yázó-egyesület, amielynek az elnöke Gaél 
Endre dr., nagy dilemma elé jutot t az idén. 
A vasutas palota fölépítésével ugyanis menn 
számithat többé arra, hogy a. jégpálya to-
vábbra is a korcsolyázó-téren maradjon. En-
nél a helynél pedig különbet keresve sem 
Jehet találni, A belváros szivében van, köny-
nyen megközelithető, a ta la j t évek során át 
munkálták, .gereblyézték, alakították, pavil-
lont építettek emeletes tornásszal, szóval meg-
felelő jégpálya állt a szegedi korcsolyázó kö-
zönség rendelkezésére. ,A nyáron aztán Marx 
János, az államvasutak elnök-igazgatója át-
iratot intézett a városhoz, amelyben a vas-
utas palota hivatalainak érdekében arra kér-
te a várost, hogy a jégpályát egyszer s min-
denkorra helyezze máshová. Az elnök-igazga-
tó szerint a jégpálya zajától a tisztviselők 
nem tudnának dolgozni. 'A tanács az elnök-
igazgató álliásipointjára .helyezkedett és elha-
tározta, hogy más hely után néz. Er rő l érte-
sítette az elnök-igazgatót, az ügyet a köz-
gyűlés elé vitte, ameily ad-hoc bizottságot vá-
lasztott, hogy ez beszélje meg a helykérdés 
dolgát ós tegyen javaslatot nemcsak a jég-
pálya, de a gyermekjátszótér hely-kérdésének 
megoldás-a tekintetében is. Ezzel egyidejűleg 
az a terv is fölmerült, -hogy a korcsolyázók 
pavilJonját a város megveszi és a szegedi ifes-
tőgárd'a -részére műteremmé alakí t ta t ja át. 

Az ad-hoc bizottság -augusztusban össze 
is ült, -de -nem határozott semmit. A vélemé-
nyek ugyanis nagyon .megoszlóak voltak. 
Ahány bizottsági tag, -annyifelé javasolt he-
lyet a jégpályának. Egyesek a rókusi tavat 
emlegették, mások a Lecbner-teret, többen Uj 
szegedet és szó volt még a -Gedó-kert taváról, 
meg Alsóvárosról is. Egyöntetű csak annyi-
ban volt -a bizottság véleménye, hogy vala-
mennyi ajánlott hely kiesik a város központ-
jából, ami a legnagyobb hiba. A .gyermekját-
szó-tér helykérdiésének a megoldása és a kor-
csolyázó paviltlon festő-,műteremmé való át-
alakítása pedig épen csak megemlítés formá-
jában került szóba. Ilyen stádiumban volt 
a jégpálya ügye akkor -és ebben a stádium-
ban van ma is. a korcsolyázó-egyesület pe-
dig vár ja , mit akar csinálni a tanács, 

Azaz, hogy még se vá r ja .meg. Egy hét 
múlva már novemberben leszünk, december-
ig pályát kell teremteni, előkészületeket ten-
ni és könnyen megtörténhet, hogy beállatnak 
az erős hidegék és a szegedi korcsolyázó kö-
zönségnek .még mindig nincs jégpályája. 
Aradon például épen a napokban -oldották 
meg ezt a kérdést -ugy, hogy novemberben 
már viga-n korcsolyázhatnak egyszerre két 
helyen is. Az -ottani korcsolyázó-egyesület a 
várossal karöltve keresztülvitte, hogy a bu-
dapestihez hasonló mesterséges jégpályát ké-
szített, amelyen a legminimálisabb fagypont-
nál is lehet korcsolyázni. A dolog igen egy-
szerű. A jégpályának beton alapja van, ezt 
a város csináltatja, a többiről pedig az egye-
sület gondoskodik. Meg lehetne ezt csinálni 
Szegeden is, -de — hol? Ez a hökkenő s eb-
iben a kérdésben kellene végre döntenie az 
ad-hoc bizottságnak. 

Mivel az ügyet a tanács .liuzza-halasztja, 
a korcsolyázó-egyesület, amint értesülünk, 
maga akar gondoskodni most már jégpályá-
ról. Ugy hírlik, hogy az idén a jégpálya Ró- [ 
kuson lesz, ahol pavillont építtet a korcso- 5 

ilyázó-egyesüliet. Érdeklődtünk a dolog iránt 
Gaál Endre d-r.-ná!, aki a következő felvilá-
gosítást adta: 

— Ezt az ügyet a városházán nem én ké-
z-elem, ímert érdekelt fél vagyok a .korcso-
ilyázó-iegyesűl-etnél. A-z akták Balogh Ká-
roly pénzügyi tanácsos urnái vannak. 
Hogy mi lesz, kapunk-e jégpályát a város-
tól, .ezt .még nem tudóm. iAmny.it tudok, 
bogy a korcsolyázó-egyesület Rókuson akar 
jégpályát csinálni, pavillont is építtet. 
Igaz, hogy egy kissé messze esik ez a hely 
-a várostól ós mi -nem kötelezhetjük az apá-
kat arra, hogy a diák-fiaiknak ós lányaik-
nak villamos bórilietet váltsanak, de hát 
nem mehetünk máshová. Az Újszegedért ra-
jongók -ott szeretnének jégpályát, de az -én 
véleményem s-zerint -ez sok.kal alkalmatla-
nabb hely volna, mint a rókusi pálya. 
Majdnem bizonyos tehát, hogy ha a tanács 
ós -az a bizonyos ad-hoc bizottság ezt a 
kérdést dűlőre vinni .nem budija, az -idén 
Rókuson lesz a korcsolyázó-egyesület jég-
pályája. 

Valahogy tehát -mégis lesz. Bár Rókus — 
szegedi fogalmiak szerint — csakugyan mesz-
sze van kissé. 
":a»as»BBBH9Bos«assaBSBSiEnaaaB9sa»a£S9»:issa'5e:sssB!»s!»s 

A bolgárok és a monarchia. 
(Bulgária lakói áttérnek a katoli-
kus hitre, hogy a monarchia vé-
delme alá kerüljenek. — Mi a 
szerb-albán konfliktusban Asiszíria 
és M a g y a r o r s z á g legfontosobb 

győzelme?) 

(Saját tudósítónktól.) Egy kis hir érke-
zett ma Szófiából, de ez a hir rendkívül 
nagyjelentőségű nemcsak Bulgária miatt, ha-
nem a monarchia miatt is, — más szóval 
arról szól, milyen viszonyba kerülünk ez-
után a Balkánnal? A szófiai hir a követke-
ző: „A macedóniai bolgárok körében nagy 
mozgalom indult meg, amely egyre szélesebb 
rétegekben terjed. Arról van szó, hogy a 
szerb hódított területen élő bolgárok áttérje-
nek a római katolikus vallásra s igy bizto-
sítsák maguknak az osztrák-magyar mon-
archia rokonszenvét." 

Ez a hir. És ez a legszebb győzelmünkről 
beszél. íme, Bulgária annyira bizik a mon-
arhiába-n és annyira a segítségét óhajtja, 
hogy képes uj vallásra áttérni, csak azért, 
hogy hozzánk való kapcsolódását egyen-
gesse, sőt be is bizonyitsa. Aki tudja, mit 
jelent a balkáni népeknél a vallás, — az 
tudja igazán, mennyire lehet majd megbíz-
ni az áttért bolgár népben. 

Tagadhatatlan, hogy Ausztria és Ma-
gyarország a bolgároknak eme döntő aka-
ratával vivta ki legszebb — erkölcsi — si-
kerét. És az is bizonyos, hogy a szerb—albán 
konfliktusban követett diplomáciai föllépé-
sünk eredményezte ezt. Bulgária végleg be-
bizonyítva látja, hogy a balkáni népeknek 
egy igazi proktektora van, aki önzetlenül, 
igazi kulturával és szabad szellemmel irá-
nyítja a dolgokat és ez a monarchia. S az 
uj helyzetben tényleg bizalommal fordulnak 
hozzánk Bulgária, valamint a már függet-
len Albánia lakosai, — ez a két ország iga-
zán, szive szerint kapcsolódik belénk és ez 
a teljes siker, amit egy nagyhatalom kivív-
hat. 

A mai napon még ezek -a jelentések ér-
keztek : 

ÚJRA JÁR AZ EXPRESSZ! 
Szófia, október 24. Tizenhárom hónapos 

szünet után ma haladt itt át az első keleti 
expresszvonat, amely Konstantinápolyból 
jött. A vonaton utazott többek között Gena-

diev bolgár külügyminiszter is Parisba. A 
miniszter beszélgetés közben kijelentette, 
hogy utazása tisztán magánjellegű, a Politi-
ka ci-mü il-ap azonban az-t állit j-a, ho-gy G-e na-
diev utjának fontos külpolitikai célja van, a 
külügyminiszternek az a missziója, hogy a 
bukaresti békeszerződés megváltoztatását 
megkísérelje. 

MEGEGYEZETT 
SZERBIA MONTENEGRÓVAL. 

Belgrád, október 24. A szerb kormánnyal 
közölték CeMnjéből, ho-gy a szerb-monitene-
grói határkérdést telj-es-en tisztázták -és a főbb 
pontokban megegyezésre jutottak. 

MEGSZÁLLTÁK 
A BOLGÁROK NYUGAT-TRÁCIÁT. 

Szófia, október 24. Tegnap délután szál-
lották meg a bolgár csapatok Xanti és Gii-
miildzsina területét. Minthogy összeütközé-
sekről nem érkezett hir, föl kell tenni, hogy 
Nyugat-Trácia megszállása ellenállás nélkül 
történt. 

A BOLGÁROK ÁTTÉRNEK A RÓMAI 
KATOLIKUS VALLÁSRA. 

Szófia, október 24. Tegnap a macedón-
bolgárok tanácskozásra gyűltek össze. A tár-
gyalás [folyamán megvitatták lazt a kérdést 
is, nem volna-e jó, ha a bolgárok áttérnének 
a római katolikus vallásra, h-ogy igy bizto-
sítsák Ausztria és- Magyarország védelmét. 
Végleges határozatot még nem hoztak, hanem 
ankétot fognak rendezni ebben az ügyben. 

A SZERB KÖLCSÖN. 
Páris, október 24. [Mint itt hire -jár, a 

szerb kormány Szaszonov támogatásának kö-
szönheti, liogy sikerült előleget kapnia a 
nére. A francia kormány magatartását külö-
nére. A francia kormány magatrtását külö-
nösen a szerbeknek a monarchiával szemben 
való engedékenysége befolyásolta. Piohon 
engedett Szaszonov ama kívánságának, hogy 
a -két háborúban kimerült államot anyagilag 
megsegítsék. A szerb kölcsön kétszázötven 
millió f r a n k összegű ós öt százalékkal .kama-
tozik. 

Királyi kihallgatáson. Bécsből jelentik : 
Schönbrunnban ma egész délelőtt audienciák 
voltaik. Először Frigyes főherceget fogadta a 
-király, majd Péter Ferdinánd herceget, utóbb 
gróf Berchtold .külügyminisztert és Piffi bé-
csi herceg-érsek jelen-t meg kihal-lgatá-so-n. — 
Bécsből jelentik -n-ekünlk: A -király tegnap 
Schönbrunnban jkü-lön kihaLlgatásom fogadta 
Szögyény-Marich gróf berlini -osztrák és ma-
-gyar .nagykövetet, Szögyén-y-Marich gróf a 
inémet csás-zár .látogatása idejére Bécsben 
maradt, azután vis-szatér-t berlini állomáshe-
lyére. 

5 gyertya-fényű WOLLFRAM izzókörték meg-
érkeztek melyeknek fogyasztása úgyszólván 

semmi, Szegeden kapható 
vállalatána 
-utcza 4 Fonyó Soma S í e l : 

Tisztelettel értesítem a nagyrabecsült hölgyközön-
séget, hogy kézimunka-üzletet létesítettem, ahol 
kizárólag i » a g r g szerezhe-

i l rauira J H l , 
minta és összeállítás tekintetében a legké-
nyesebb igényeket is kielégítik. — Mintaimat 
csakis eredeti iparművészeti tervezések alapján ké-
szítik és állítják össze. Megrendeléseket el fogadok 
ruhákra, hlousokra, teritékekre, bonne-fem-
meokra stb. meglepő olcsó árak mellett. 

Az igen tisztelt hölgyközönség szi ves pártfogását kér 

Schaffer Karolina 
SZEGED, 

Széchenyi-tér 8., II. emelet. 
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Vigyázat: csalás! 
— Négy pár clpfl 9 korona. — 

(Saját tudósítónktól.) A® osztrák ipar 
szélhámosai ismét felütötték a fejűiket ia jó 
magyar vidéken. Szegedet és a többi vidéki 
városokat kiabáló rek lám -körle velekk e 1 
árasztják el, amelyekben tudat ják a közön-
seggel, bo-gy négy pár cipő, -vadonatúj, ele-
gáns, tartós és .isten tud ja még milyen mind-
össze 9 korona! Ez aztán a vásár, mátyárok! 
Cisák dűljetek be, szurkoljátok le a pénzt és 
jöin a négy pár vadonatúj cipő. Kiférne ko-
ronáért! 

ön ezt nem hiszi, ugy-e bár. De hogy el-
oszlassunk a kételkedését az osztrák iparlov-a-
gok mesés olcsóságában, leadjuk itt egy pod-
gorze-i cég hirdetését, hald örüljön a reklám-
nak: ' 1 í: 

VIGYÁZAT!! 
100.000 pár cipő! 4 pár cipő csak 9 korma! 

Fizetési zavarok miatt több nagy gyár 
-meghízott, hogy cipőkószletét mélyen-
.gyári áron alu-l eladjam Ezért minden-
kinek eladok 2 pár férfi és 2 pár női 
fiizőseipőt, barnát vagy feketét. Fáson, 

nagys-áig, szám ós em. szerint. 
Mind a mégy pár csak 9 korona. 

Utánvét mellett küldi 
C. Müller Ubd'gorze, Miai-ga-sse 22. 

De nem ez az egyetlen cég. Odaát a Laj-
tán -nagy a konk-urreneia, h a arról van szó, 
liogy a magyar közönség zsebére menjenek. 
A k-cinkurrens <S. Lcrndau Krakau, Barka Jose-
lewica 3. -Lehet azonban, -hogy mem is ikon-
kurrens, esa,k lUgy tűntetik ifel a dolgot, tud-
niillik a kör-levelek szövege -mind a kettőnél 
egy és ugyanaz. Mintha, egymáséról kopLroz.-
ták volna. És az iparlovagok szívesen lépnék 
érintkezésbe a -nagyobb újságokkal is -hirde-
tés irányában, -u,gy látszik azonban;, .hogy a 
tisztességes saj tó a-z ilyen hirdetések mögé 
rejtett manipulációkra nem kapható. Pró-
bálkoztak ugyanis több lapnál-, de egyik se 
tartotta- .megengedhetőnek azt, hogy ily-níé-
mű hirdetósekkeil -félre vezesse az olv-asó -pub-
likumát. Pedig az osztrák cipőgyár, o-sok éves 
liir,dletéseket is fölajánlottak, ha az üzlet be-
vág. 

-Ha. az üzlet bevág. Tehát nem mennek 
bizonyosra és tar tanak tőle, hogy -a ma-gjfar 
publikum ráeszmél a svind-lire. Hó-gy nem 
kell -neki a négy pá r cipő még kilenc koro-
náért sem, mert ain-nyit a magyar közönség 
is tud, hogy néígy -pár -nem uj , de használt 
cipőt a h-andilé is megvásárol kilenc koroná-
ért. Tessék -most elképzel-nii, milyen lehet az 
-a négy p á r cipő, ha mégy pár. De senki se 
tudhatja, küld-ik-e vagy sem és ha küldik is, 
-mit küldenek. Két bal-lábra va-l-ó férfi, vagy 
két jobblábra való női, vagy egy ballábra és 
bárom johblábra való fér f i vagy női cipőt. 
Ha kiváncsi valaki r á és van kidobni, való 
kilenc koronája: rendelje m-eg a mégy p á r ci-
pőt, amely valószinüleg inkább nyolc darab, 
mint, négy pár cipő. 

LEM LE 
kalap- é s uri-dlvat raktára 

SZEGED, 
Klauzál-tér. 

• • • • 

• • • • 

Fekete, színes kemény é» 
puha kalapok, Habig, Bor-
zalinó legnagyobb vnlazs-
tékban. Ingek, nyakkendők, 

^ernyők botok, gallérok, 
kézelők a legdivatosabb 
kivitelben kaphatók. — Ja-
vítások jutányosán eszkö-

zöltetnek. 

Másfél évi börtönre Ítélték 
Bálint Józsefet. 

— Az ujszegedi szerelmi dráma az 
esküdtszék előtt. — 

(Saját tudósítónktól.) A szegedi tör-
vényszék es'kü-dtbirós-ága ma tárgyalta Bá-
lint Józ-sef nöis,zabósegédin-ek bü-nügy-ét, aki 
a nyáron rálőtt (menyasszonyára, Böröcz 
Rózsi ujszegedi va-rróteányra, -aztán lement 
a partfürdőbe, ahol -előbb a iürdögondn-o-kra 
lőtt, -majd öngyilkosságot követett eil, mellbe 
-lőtte -magát. Súlyos sérüléséből hosszas -be-
tegeskedés után felgyógyult és ima gyilkos-
ság bűntettének iki-séríete miatt Ikerült a vád-
lottak padjára. 

A mai tárgyalásnak legérdekesebb alak-
ja azonban nem ,a vádlott volt. hanem Böröcz 
Rózsi, az ideál, akit súlyosan megsebesitett 
a szerelmes szabósegéd. Bálint ugyanis há-
romszor lőtt rá Böröcz Rózsira, aik-it az egyik 
golyó a száján- talált el, három fogát kiütöt-
te és -megakadt a szájpadlásában. A leány 
élet-halál között volt sokáig, végtére ő is fel-
gyógyult és a mai tárgyalásra, mint tanú 
jött el. A nagyszámú 'hallgatóság, amely zsú-
folásig megtöltötte ,az -esküdtszéki termet, 
legnagyobb kivámesisággai a volt meny.asz-
szonyjelöltn-ek a tanúvallomását várta. Min-
denki azt hitte, h-ogy az erkölcseiben- 'meg-
csúfolt, szépségében- súlyosan megsértett 
leány, rettenetes vádakat fog eknondani az 
erőszakos vőlegény ellen-, aki -egy .(pillanatra 
•s-em lehetett biztos abban, hc-gy a -leány 
tényleg azért nem akar men-n-i hozzá, mert 
a szülei -nem engedik, hanem valószinüleg 
azért, -mert nem szereti. Elvégre Bálint Jó-
zsef külsőre nézve csöppet sem hasonlatos 
va-lami Don Juanh-oz. Először is egyik lába 
fából való, 'haja tüzvörös, arca szeplős. A 
leány ihozzáképest valóságos szépség. És a 
leány mégis kiakarja húzni a sárból volt vő-
legényét. Ami enyhítőt csak.Hehetett, azt m-ind 
elmondta Bálint -érd ekében. Magára vállait a, 
hogy már gyereke is volt, magára vállalta, 
hogy hitegette Bálintot és v-iszonya v-oilt 
véle és végül kijelentette, hogy nem kívánja 
a megbüntetését. 

Délelőtt kilenc óraikor nyitotta -meg az 
esküdtszéki tárgyalást Hevesy Kálmán. A 
közvád,át Horámzky Mikl-ós, királyi ügyész 
képv-is-elte, a vádlottat Aigner Károly dr. 
védte. Az esküdts-zék megalakítása után a 
jegyző felolvasta iá vádiratot, amely szerint a 
következőképen történt -a szerelmi dráma. 

Bálmt József, akii Kup Gyiula női di-
vattermében volt alkalm-azásbain, régebb idő 
-óta szerelmes volt Böröcz -Rózsi tizenkilenc 
-éves- újszeged! varróleányba, laki Vödrös-ut-
ca 7. szám alatt szüleinél lakott. Eleinte a 
-leány is szerette a szabásegéde-t és szüleinek 
tudtán -kivül, eljegyezte magát Bálinttal. Ké-
sőbb azonban a -menyasszony megtudta, hogy 
-Bálintnak mülába van és a fizetése csak havi 
80 korona, ettől fo-gva aztán érzelmei is meg-
változtak. Szakítani akart a legénnyel és 
visszaküldte neki a jegygyűrűt, mert közben 
-még az is tudomására jutott, hogy Bálint 
lopásért egy évi börtönt is ült már. 

/Bálint, aki még ekkor is szerelmes volt 
a -leányba, -nagyon elkeseredett a jegygyűrű 
visszaküldése miatt -és juniue 22-én elhatá-

irozta, hogy agyonlövi -a leányt, aztán maga 
is öngyilkos .lesz. Három in api tervezgetés 
után, juiniu-s 25-én el i-s követte a gyilkos me-
rényletet. Délután három órakor kihivatta a 
leányt lakásából és közvetlen közelből há-
romszor rálőtt, azután elm-e-nékült. Az -ujsze-
gedi ligeten keresztül a par tfürdőbe ment, a 
hol egy csónakba ii-lt. és énekelni kezdett. 
Majd, m-ikor Balasi Sándor gondnok ki akar-
ta utasítani, először a gondnokra lőtt, aztán 
mellbe lőtte magát. 

A vádirat ismertetése után, először a 
vádlottat hallgatta ki az elnök. Bálint Jó-
zsef nagyon röviden és elég gyáván vallott. 
Azt -mondotta, hogy a leányt nem akarta 
megől-ni; az emiitett alkalommal részeg volt 
és azt sem tudta, hogy -mit csinál. A part-
fürdői jelenetre meg egyáltalán ütem is em* 
lékszik, 

Az elnök ezzel szemben -megállapította, 
hogy a vádlott a vizsgálóbíró előtt egészen 
máskép vallott: azt -mondotta, hogy csak 
ijesztésül lőtt a leányra, megsebezni azonban 
nem akarta. Majd felolvasott néhány leve-
let, amelyet Bálint a tett elkövetése előtt a 
lapokhoz intézett és- ezekben azt irta, hogy ő 
a halálba megy Rózsi-kajával együtt, mert 
az örökkévalóságban akar -egyesülni vele. 

Az el-nölk észrevételére -Bálint semmit se 
szólt, csiak sóhajtozott és könnyezett. Majd 
elmondotta, hogy a, kórházban találkozott 
össze mint beteg -a volt menyasszonyával, ez 
teljesen kiengesztelődött iránta, sőt meg is 
csókolta. 

Ezután Böröcz Rózsi-ka kihallgatása; kö-
vetkezett. 

A leány elmondotta, hogy tényleg sze-
rette Bálintot, de ia(piiko-r .megtudta, hogy 
már büntetett ember, akkor félni -kezdett tő-
le -és ezért akart szaki tani vele. A bíróság 
kérdésére nem tagadta, liogy viszonya volt a 
szabósegédidlel. Azt is bevallotta, hogy már a 
kórházban kibékültek. Tizenkilenc nap alatt 
•gyógyult föl suly-os -sérüléséből és- a,mikor 
már elhagyta a szobát, abban -az időben ta-
lálkozott a kórház udvarán Bálinttal, aki 
szintén gyógyulóha-n volt. Bálint itt elmon-
dotta -neki .részletesen a történteket. iSirva pa-
naszolta, hogy mennyire szánjia-bánja hunét. 
Végre is ő megsajnálta a sz-ereinc-sétlen löm-
bért és kibékült ve-le. A büntetését nem kí-
vánja. Böröcz Rózsit megeskették vallomá-
sára. 

Az elnök -ez-után délutánra halasztotta 
a tárgyalást. 

A délutáni tárgyaláson a tanuk kihallga-
tása következett. Különösen arra vonatkozó-
lag hallgatták ki a tanukat, h-ogy a partfüre 
dőben, hogyan történt a gondnok ellen inté-
zett merénylet. A tanuk vallomásából kitűnt, 
hogy Bálint ekkor már nem volt teljesen 
hes-zá-mitható állapotban, de azért mégis tud-
hatta, hogy mit csinál. 

A bizonyítási e l járás után a vád- .és véd-

/ y 
» Feketesas- és * • 

Csekonits-u. sarok 
V V-k Telefon : 759. W t 
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Szombat, vasárnap 

Segovía. Látványos. 

Z s a r o l ó . Humoros. 

Asszonyi SZÍV. Dráma. 
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Humoros. 
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beszéd következett. Majd az esküdtek tanács-
kozásra vonultak vissza és bűnösnek találták 
Bálintot szándékos emberölés bűntettének kí-
sérletében. A bíróság az esküdtek verdiktje 
alapján másfél évi börtönre itálte Bálint Jó-
zslefet. 
*sBBBBBBaBaBBBBBBBBaaeít>aB»aBBBaBaaaBa3B:i*a»aeBBBBBaK 

Kriván Zoltán 
ismét jelentkezett. 

— Ezúttal az őrültek házaba akarja be-
proiezsáltatnl magát. — 

(Saját tudósitónktól.) Kriván Zoltán ese-
tével már többször foglalkozott a Délmagyar-
ország. Legutóbb megírtuk róla, hogy Csa-
,nádmegye püspökéhez egy igen különös .le-
velet intézett, amelyben nagy fenyegetések 
között, egy dijaioki állást akart ju t ta tn i ma-
gának. Ez azonban uem sikerült neki, mert 
a püspök visszautasította kérelmét. Kriván 
Zoltán .apja ugyanis a csanádi püspök ura-
dalmaiiniak középponti jószágigazgatója volt. 
Nagy jövedelmű s rendkivül tekintélyes ur, 
ki gyermekeit fényben és pompában nevtelte. 
Négylovas hintóban kocsikáztak a Kiriván-
gyermokek Makó utcáin s bizony igen sokan 
irigykedve néztek a tobzódó fényre és pom 
pára, 

Kr iván Dénes halálával mindez meg 
szűnt s u család lassan-lassan tönkrement 
.Elszéledtek szerte az országban. Kr iván Zol-
tán jelentkezett .csak gyakran különböző, .fur-
csa kérelmével. Tegnap Csanád vármegye 
alispánjához beállított és a következőket 

l .api • | f!'-
mondta: ' M 

Nagyságos alispán ur , Kriván Zoltán 
vagyok, Kriván Dénes volt. püspöki jószág-
kormányzó fia. Három nap óta nem ettem. 
Alázatosan könyörgök, kegyeskedjék bepro-
tezsálni valamelyik elmegyógyintézetbe 
mert én örült vagyok, Megőrjített a sok 
szenvedés és nyomor. 

Hervay István alispán a csodálkozástól 
szótlanul nézett végig a fiatalemberen, majd 
megmagyarázta a kérelem lehetetlen voltát 
és azzal fejezte be beszédét, hogy az elme-
gyógyintézetek zsúfolva vannak és >a,meny-
nyi ben volna is hely, csak közveszélyes őrül-
tet vesznek fel. 

.A fiatalember er.re megszólal: 
— Nagyságos Ur! Tudok én. közveszé-

lyes őrült is lenni, ha kell. 
Bármennyire különösen hangzottak is 

ezek a szavak, az alispán mégis kivette belő-
lük, hogy mondójuk, ha nem is közveszélyes 
őrült, de őrült, akin a téboly bármikor vesze-
delmes arányokban kitörhet. 

Az alispán, kit jószívűségéről különben 
is megyeszerte Ismernek, a szerencsétlen fia-
talembernek azt mondta, .hogy mindennap 
kap tőle annyit, hogy ne kelljen,1 éheznie. 
Ámde a fiatal Kr iván ezt nem fogadta el s 
a. mellét verdesve mondta, hogy neki nem 
alamizsna, neki az őrültek háza kell! .Nagy 
nehezen tudták lecsendesíteni. 

Az alispán azután megtudakolta Csa-
nádpalotán, ahol Kriván lakik, hogy valóban 
megzavarodott elméjű emberrel volt-e dolga, 
aki világosnak tetsző b l ^ é d e ellenére ólly 
nagyfokú elmegyöngaségben. szenved, hogy 
előbb-utóbb teljesedni fog kívánsága s a leg-
előkelőbb maikéi család utolsó sa r j a a nyo-
mortól őrületbe kergetve, az elevenek teme-
tőjében talál ma jd pihenést. E l ju t oda, aho-
vá oly /nagyon vágyik: az őrültek házába. 

Hirdetések közlésére legcél-
szerűbb a Délmagyarország. 

H I R E IC. 

S z e g e d i k a l e n d á r i u m . 

AZ IDŐJÁRÁS: A meteo-
rológiai intézet, jelentése 
szerint: Lényegtelen hővál 
tozás és északon elvétve 
csapadék várható. — Sür-
gönyprognózis: Enyhe és 
északon elvétve csapadék. 

Déli hőmérséklet: 14.3 C volt. 
A V ÁROSHÁZÁN valamennyi hiratal-

bon délelőtt 8 órától 2 óráig van hivatal. A 
polgármester betegeége miatt nem fogad; a 
főkapitány 11—1 óráig fogad. 

A TÖRVÉNYSZÉKEN, táblán, a máv. 
üzlet vezetőségnél és a munkésbiztositó-pénz-
tárnál délelőtt 8—2 óráig van hivatal. 

A KÖZKÖRHÁZBAN: a beteglátogatási 
idő délután 1—3 óráig tart. 

VÁROSI SZÍNHÁZ: Este S érakor 
A szirén, operett. Bemutató. 

URÁNIA SZÍNHÁZ: Délután 5 órától 
kezére este 11 óráig: A haramiák, dráma 3 
felvonásban, 

VASS-MOZI: Délután 5 órától kezdve 
este 11 óráig: Gérki, detehtivdráma 3 felvo-
násban. 

EDISON MOZGÓ: Délután 5 órától este 
11 óráig: Haláltánc, detektív dráma 3 frivo-
násban. 

KORZÓ MOZI: Az előadások tartanak 
délután .5 órától este 11 óráig: Germinal 
A agy szociális dráma 8 felvonásban. 

Téli gond 
(Saját tudósitónktól) Az idő már ismét 

érezteti hervasztó, dermesztő .lehelletét. Az 
üdé tavaszi leányzóból ismét öregedő asz-
szpnyság lett, aki reggelenként nedves, kö-
dös, fázós burkolatiban jelenik meg, esténként 
pedik hűvös szellők kíséretében ballag — 
mind mélyebben bele a bánatos őszbe s mind 
jobban a kelletlen hideg tél közelébe. 

A fák hullat ják sárgult lombjaikat s az 
embereket megrázzák a nehezebbé, súlyosab-
ba érlelődő gondok. A tél jobb táplálékot, 
gondosabb ruházatot és mindenekfölött me-
leg szobát kiván; milyen nehéz mindezt elő-
teremteni ebben a ménkű drága, demokrati-
kus vezerségü nagyvárosban. 

Ámde nagyon különbözőek a gondok is a 
földi sártekén, amelynek -egyik ékes pontja a 
mr gyönyörűségre termett, nagyra hivatott 
varosunk: Szeged. Vannak emberek, körök és 
érdekcsoportok, akik és amelyeik ilyenkor a 

déli időszakhoz közeledvén, abban merítik ki 
:az eszük bányáit, hogy miként lehetne mind 
|dúsabb haszonra fordítani az embertársak-
nak fokozódó gondjait és szükségleteit. A 
gondok itt ugy viszonylanak egymáshoz, 
mint a csatamezőn küzdő harcosnak gondja 
viszonylik a hiénáéhoz. Az egyik azt mond-
ja : odaadnám örömest az életemet is azokért, 
akikét szeretek; a másik azt dörmögi: bánom 
is én, ha felfordulsz, 

/Mert a tél gondjaival együtt járnak az 
uzsorások örömei. Alig, hogy beköszönt a hi-
deg áramlat s alig hogy magadra öltöd a 
melegebb, vastagabb kabátot: a szemes ( és 
szenes) bácsik máris emelnek valamit: nem 
terhet a válladról és nem lelkedet a magas-
ba., hanem kegyes t-jzivvöl a — pzén áriát 
emelik. Persze, kell a szén, mert hideg van 
s a gyereksereg fázik a lakásban. Azért eme-
lik a szén árát, 

Van azonban egy kérdés, amely a kér-
dések kérdése a téli gondok közepette. Mit 
csinálnak a város urai, a mi kegyes gondvi-
selőink, hogy megóvjanak bennünket a már-
már megszokott uzsorától? Tesznek valamit 
a polgárság védelmére? Terveznek valamit 
az uzsora nyomásnak és könnyű diadalának 
ellensu 1 y ázására ? 

[Reméltjük, hogy igen s reméljük a. leg-
jobbat: a váras kegyes urai meghallják a 
szorongatott polgárság segitségkiáltásn it. 
/Mert különbem a fejükre kellene idéznünk a 
nótát, amely ugy szól: Vagy alusznak, vagy 
nem hallják, vagy talán csak — nem akar-
ják. 

— A hivatalos lista győzött. Ma 
éjszaka befejezték a szegedi rmmikásbizto-
sitó pénz tárná l ú j r a elrendelt vá lasz tás 
szavazata inak összeszámolását . Négyezer 
há romszáz szavazato t adtak le és nyolc-
száznegyvennégy többséggel győzött a hi-
vatalos lista. Nemcsak Szegeden, de külö-
nösen a vidéken volt többségben a h ivata-
los lista, igy az eddigi vezetőség ezután is 
működni fog, a méltányolt , eredményes 
munkával . 

— A kencergyári sztrájk. A „Szeged 
és Vidéke" e hó 23-iki számában, a kender-
fonógyárban . két napig fennállott részleges 
sztrájk elintézését illetőleg, oly tudósítást 
közöl, amelyet — nehogy az különösen a 
munkások körében, de másutt is helytelen kö-
vetkeztetésekre alkalmat adjon — elejétől 
végig tévesnek és a tényeknek meg n.em fe-
lelőnek kell jeleznem, amennyiben a munká-
sok feltételeiben mi sem változott. Nem is-
mertetett el a „bizalmi választmány", vagy 
pláne egy ilyennek beleszólási joga a gyár 
igazgatósága által a munkásoknak évek óta, 
rendes keresetükön tul adott lakbér és drá-
gasági pótlék nagyságára nézve; nem történt 
semmi változás a büntető-pénzek kezelésére 
és a gyár harminc éves fennállása óta ezek-
ből alkotott munkás segély alap rendelkezé-
sére nézve; egy szóval nem tettem semmi-
féle fconoessiót, mert ilyenre nem volt szük-
ség. És ha egyáltalán történt valami, akkor 
ez talán az, hogy a szociáldemokrata-párt ve-
zetősége meggyőződött arról, hogy az egész 
országban .nincsen. munkás, aki képzettségé-
hez képest, a kereset nagysága, annak biz-
tonsága és betegség, valamint aggkori ellá-
tás szempontjából jobban vagy csak époly 
jól áll, minit a kenderfonógyár munkásai. 

Wimmer Fülöp. 
— A király és az ügyvédjelöltek. Az 

ügyvédjelöltek temesvári nagygyűlése tud-
valevően táviratilag fejezte ki hódolatát a 

(királyinak. Az igazságügyi .miniszter most 
/értesítette az Ügyvédjelölték Országos Egye-
sületének elnökségét, hogy őfelsége az Ügy-
védjelöltek Országos Egyesületének s a ma-
gyar ügyvédjelöltiek összességének temesvá-
ri nagygyűléséből falterjesztett távirati hó-
dolatát köszönettel legkegyelmesebben tudo-
másul vette. 

— GerHczy Félixné öröke. Nagyvárad-
ról táviratozza .tudósitónk: Tegnap töltötték 
he az özvegy Gerliczy Félixné báróné, szüle-
tett Kormiss Luíjza esi 11 agkieresztes hölgy el-
hunytával .megüresedett elnöki állást a bihar 
megyei és nagyváradi jótékony nőegyesület-
iben. A választást izgalmas korteskedéö előz-
te meg, mer t a tagok egy része az eddig al-
elnököt, özvegy Grünumld .Henrilknét akar-
ták atz elnöki székbe ültetni,, mig a másik tá-
bor Des Echerallas^Krustpér iSá/ndorné, az el-
hunyt elnök leánya mellett foglalt állást. A 
választás ffla délután folyt .le; A leadott száz-
hatvanhét szavazatból Krusipér Sandorné 121 
szavazatot kapott és igy ő tett az u j elnJök, 



— Jelenet a Pesti Tükör sztrájkjából, j 
Budapestről telefonálják, hagy ma délután 6 
órakor botrányos jelenetet rendezett Gyárfás 
'Sándornak, a botrányok közt megszűnt Pesti 
Tükör kiadóhiiivatali igazgatójának provoká-
ló megaláztatása. Gyárfást tartották a lap 
munkatársai főoknak, amiér t válságiba ke-
rült az újság, mivel Gyárfás a dolgokhoz 
nem értett ós lehetetlen, sőt büntető eljárás-
r a való dolgokat követett el. Ez a Gyárfás 
Sándor ,ma délután az Abbázia-kávéház ter-
r ászán ült. Kónyi Géza újságíró társaságá-
ban. Arra sétált Honányi Kornél volt sze-
gedi újságíró, aki a Pesti Tükör-nek segéd-
szerkesztője volt. Amikor Hoványi Gyárfás 
asztala mellett ment el, ez hangosan a kö-
vetkező megjegyzést tette: 

— Az egész piszkolódó bandát Jie fogom 
csukatni! 

/Hoványi Kornél megállt, majd így szólt 
Kónyinak: 

— Géza, hogy ülhetsz együtt ilyen alak-
kal? 

Gyárfás ekkor felugrott, bokszért, rán-
tott elő a zsebéből és rá támadt Hoványira, 
Az alétatermetü újságíró azonban elkapta 
Gyárfás kezét, majd a nyakát, az asztalhoz 
csapta és véresre verte, annyira, -hogy a 
mentőknek kellett a lakására szállítani. Nagy 
tömeg gyűlt össze ós mint szemtanú nézte vé-
gig a jelenetet, anékíil, hogy bárki is védel-
mébe vette a durván provokáló Gyárfást. 

I t t említ jük meg, bogy a Pesti Tükör 
munkatársai ma este nyilatkozatot adtaik ki, 
amelyben megcáfolják egyik délutáni lap 
ama bírót, amely azt irta, hogy a rendőrség 
nem állapította meg Kenéz-Kurlander, illet-
ve Gyárfás terhére kriminális dolgokat. Ez 
a hír nem felel meg a valóságnak, mert igen-
is máris .megállapította a rendőrség, bogy 
visszaélések történtek. 

— A katonai őrjárat bekísért négy 
tisztviselőt a kaszárnyába. Tegnap éijel 
fél egy óra felé négy szegedi magánhivatal-

nok ment csendesen a Margit-utcán. Mikor a 
Báró Jósikám teához értek, egyik közülök el-
búcsúzott és így megállt a társaság. Alig áll-
tak a sarkon néhány percig, feléjük jött egy 
bét tagból álló katonai készültség, melyet 
egy káp lá r vezetett. A hét katona körefogta 
a négy magántisztviselőt, a káplár pedig har-
sány hangon kommandirozta: 

— Azonnal álljanak ki a kocsiutra! Egy-
más mellé állni, mert Ikeresztülszuratom ma-
gúikat. 

A magántisztviselők meghökkentek és 
magyarázatot kértek. 

— Ne beszéljenek sokat, mert lövetek! — 
volt a katonás válasz. 

A civilek nem tehettek egyebet, enge-
delmeskedtek a fegyveres katonáknak. A ké-
szültséggel bementek a 46-os laktanyába, hol 
a. káplár Róth Vilmos ügyeletes tiszt elé ál-
lította őket. Természetesen, mint eső után kö-
pönyeg, következett a kölcsönös klimagyaráz-
kodás, Rótli elmondotta, hogy a iMargit-utcá-
bam két katonát parasztlegények megtámad-
tak és ezért ment ki a „tereitschaift". Min-
denkit, aki 'gyanús volt, behoztak. Miután té-
vedésről van szó, bocsánatot kér t a magán-
tisztviselőktől és szabadon bocsátotta őket. 

— A szegedi cserkész mozgalom. A 
szegedi cserkész őrszem csapatok szervezése 
körül megindult akció, — amely városszerte 
máris nagy érdeklődést keltett, — ujabb ak-
v.izitóval csinál1 a nemes eszmének propagan-
dát. Az intéző-bizottség meghívására ugyanis 
Tas József, fővárosi igazgató, az Országos 
Cserkészszövetség főti tkára és az Országos 
Testnevelési Tanács tagja, Szegedre érkezett 
és október 26-án, vasárnap délelőtt 11 érakor 
a Korzó-moziban nagyszabású ismertető elő-
adást fog tartani., amellyel kapcsolatban az 
intézmény szervezetét és a cserkészőrszem 
csapatolk életrevaló működését, vetített ké-
pekkel fogja bemutatni. A tanulságos, nép-
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©zerii előadásra a.z intéző bizottság az egyes 
iskolák számára, aránylagosan 'megállapított 
ingyenes belépőjegyeket, a paedagogia bará-
tainak pedig, névre szóló meghívókat küldött, 
amely egyszersmind belépőjegyül szolgál. I t t 
említ jük meg, hogy a szervezésre kiküldött 
bizottság 25-én, szombaton délután 6 órakor a 
városháza, bizottsági termében ülést tart , a 
melyen az alakuló közgyűlés előkészítésével 
foglalkozik. Az alakuló közgyűlés vasárnap 
délelőtt 10 órakor lesz a városháza közgyűlé-
si termében. 

— Katonának mennek a nyomorúság 
miatt. Nagyváradról jelentik : A nehéz gazda-
sági helyzet megbénította teljesen a fejlődő-
félben lévő vidéki ipari életet. Minden ipari 
város tele van nyomorgókkal. Aki útlevelet 
tud szerezni, meg útiköltséget, hajóra száll és 
Amerikába megy, aki vállalkozó szellemű, Ro 
mániába szökik. A munkátlanok a minap kül-
döttséggel arra kérték a nagyváradi rendőr-
főkapitányt, irjon föl a belügyminiszterhez, 
hogy függessze föl a kivándorlás tilalmát s 
engedje meg a Romániába, Bulgáriába s a 
munkaerő nélkül való balkáni államokba a 
kivándorlást. A főkapitány néhány nappal 
ezután a depníációnak azt felélte, lio-gy a 
miniszter nem tehet senkivel sem kivételt, s 
nem függesztheti föl a tiltó rendelkezést. A 
fiatal katonaköteles munkások, akik még nem 
szolgálták le katonaévüket, erre elhatároz-
ták, hogy a nyomor elől a katonasághoz 
mennek. Inkább lemondanak a polgári élet 
minden szabadságáról, függetlenségéről, de 
nem koplalnak tovább. A katonaságnál leg-
alább nem kell éhezniük. A hadkiegészítő pa-
rancsnokságnál október első hetében százöt-
ven fiatal munás jelentkezett katonai szolgá-
latra. akiket besoroztak, A százötven mun-
kás közül száz épitőmunkás, ötven pedig más 
iparághoz tartozik. 

— Az orvosol jólelkű sége. Arad városa 
a napokban, tárgyalta költségvetését, amely-
nek egyik kimagasló pontja abból áll, hogy 
a jövő esztendőben a polgárság 74 százalék 
pótadót fizet, A tárgyalás, folyama alatt az 
egyik szónok a városi tisztviselőkön vert vé-
gig, akik több ©zabadíságot vesznek igénybe, 
mint amennyi őket megilleti. Mikor pedig 
már mindenféle szabadságot kivettek, akkor 
'beköszönt ,a. (szünet, amely megint jogcím 
ahoz, .hogy a tisztviselők hivatalaikat elha-
nyagolják, szüreti munkát végezve. A szónok 
azt is megemlítette, hogy a minduntalan 
megismétlődő szabadságolásoknak tu la j don-
képeui a jólelkű orvosok az okai, akik még 
akkor is kiáll í t ják a betegséget igazoló bizo-
nyítványt, amikor a hivatalnokok ,a legjobb 
egészségnek örvendenek. Hogy ,a felszólaló-
nak mennyire igaza lehet, azt aiz i® bizo-
nyít ja , hogy az elnöklő főispán melléje állt, 
kijelentve, hogy a tisztviselők folytonos sza-
badságolásáért az orvosok a felelősek, akik a 
bizonyitványokat nem képesek megtagadni. 

— Román katonák letartóztatása Bul-
gáriában. Bukarestből jelentik: Teodoríán 
romám századost és három román katonát, 
akik a meghódított bolgár területen, Türk 
Szemlében topográfiai földméréseket végez-
tek, bolgár határőrkatonák letartóztatták és 
Ruszcsukba vitték. A román katonák letar-
tóztatása Bukarestben' nagy izgatottságot 
okozott. A kormány diplomáciai utón kért 
felvilágosítást Szófiában s a román katonák 
szabadonbocsátását követelte. 

— Tragédiák tengerben és a föld alatt. 
Helsingforsból jelentik: A Westküsten gőzös 
a Vasa-öbölben, megment hetetlenül elsülyedt 
s húsz főnyi legénysége huszonhárom utas-
sal a hullámokba veszett. Azonkívül' nagy-
mennyiségű hus, gabona és élőmarha pusz-
tult el. A gőzös a Linné nevű hajóval együtt 
indult d , amiely a rettenetes vihar miatt csak-
hamar horgonyt vetett. Hajnalban folytatta 
az útját, a Vasa-öbölben a hajóról két árbóc-
írudat láttak kiemelkedni a tengerből. A Linné 
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mentőcsónakot 'küldött ki, amely még élve a 
fedélzetre hozta Henriksen marhakereske-
dőt. Az elsülyedt gőzös egyetlen menekültje, 
egész éjjel az árbockosárban feküdt, s szin-
te félhalott volt, mikor kiemelték. — Daw-
sonból jelentik: A beomlott bányában rend-
kivül buzgalommal dolgoztak a mentők. Az 
éjszakai munkával huszonhárom bányászt 
élve hoztak ki a tárnából, tizennégy munkást 
azonban holtan. Körülbelül százötven bá-
nyász lehet még elzárva, s van remény ar-
ra, hogy legnagyobb részüket sikerül meg-
menteni. A katasztrófát a szakértők vélemé-
nye szerint a szénpor öngyulladása okozta. 

— Korai tél Amerikában. Newyorkból 
jelentik, hogy a hőmérsék .az egész Egyesült-
Államok ter ületén, hirtelen erősen lehűlt. Több 
ihdyení havazott, folyók befagyták. Hasonló 
nagy hideget októberben már régóta nem 
észlelitek. 

— Nem parancsol Hengeimiilier! Ab' 
báziából jelentik: Két jóképű cifiramhás .me-
zőkövesdi .menyecske érkezett tegnapelőtt Ah 
háziába: Murányi József né és Juhász Judit , 
A Judi t köhécselni kezdett odahaza és az 
orvos két heti tengeri levegőt ajánlott neki 
orvosságul. Ugy gondolta a két menyecske, 
liogy Abbáziában majid színes varrottast ós 
hímzéseket fognak áruln i s igy szerzik meg 
az üdülés költségét. Ahogy megérkeztek a 
fürdőre, első u t juk Luger Péter rendőri el-
ügyelőliöz vezetett, hogy engedélyt kérjenek 
az árusításra. 

— Hová valók maguk? — kérdezte szi-
gorú arccal a felügyelő. 

— Magyarországba. 
— Hát akkor már vissza is fordulhatnak, 

mert itt nem kapnak árusítási engedélyt. 
Nagy szomorúan ballagott ki Murányi 

Józsefné és Juhász Jud i t a rendőrségről. A 
kapu előtt sirva fakiadtak: mi lesz most ve-
lük i t t a tengerpartján, olyan távol Matyók-
országtól? lEgy budapesti gyárig a zga tónak 
fel tűnt a két síré asszony, megszólította őket 
és meghallgatta panaszukat. Aztán elküldte 
a menyecskéket az Abbáziában tartózkodó 
Hengeimiilier László báró washingtoni nagy-
követhez. A báró szívesen fogadta a két ma-
gyar asszonyt és ajánló levelet irt számukra 
a rendőrfelügyleiőhöz. A levélben felelősséget 
is vállalt értök. Siettek vissza Judi t és társ-
nője a rendőrségre. Átadták a levelet, de Lu-
ger Péter rá juk kiáltott: 

— Nekem nem parancsol HengelmüUer, 
s ezek után, ha még ma el nem hagyják Ab-
báziát, letartóztatom mindkettőjüket. 

A mezőkövesdi menyecskék összecsoma-
golták a sok varrottast, hímzést és visszautaz 
tak Magyarországra. Pedig nagyon köhög a 
Judit . 

— Megfenyegetett színházigazgató. A 
bukaresti egyetemi i f júság egyrésze, amely 
Jorga Miklós tanár .szellemének megfelelően 
minden alkalmat megragad, amikor politi-
kai heccel adhat kisérő zenét a. parlamenti 
pártok harcához, ;az utóbbi időben szinházi 
cenzornak csúszott föl: és mindluntalan kelle-
metlenkedik hol az egyik, Ihol a másik szín-
háznak. Rendesein olyan szindarabokna vetik 
r á magukat, amelyeknek már van sikerük, 
vagy sikerük előrelátható. 

Ujabban Davila Sándornak, a bukaresti 
Nemzeti Színház finom izlésü és izig-vérig 
modern gondolkozású igazgatójának szegez-
ték nekii laz erőszak fegyverét. Nyilt levelet 
intéztek hozzá, amelyben' fölszólítják, hogy 
Ronetti Román bukaresti irónak Mamasse 
cimü szinmüvét vegye le a műsorról, mert 
a darab sérti a román államot és az ortodox 
kereszténységet. A diákok azzal fenyegetőz-
nek, hogy ha az igazgató kivánságukuak 
nem tesz eleget, botránnyal fogják megaka-
dályozni a dara.b előadását. A közönségnek 
azonban egészen más a véleménye a darab-
ról, amely már eddig hetvenöt előadást é r t 
meg a Nemzeti (Szinházban. A román iró a 
zsidó és keresztény viliágfölfogás összeütkö-
zésében egy ortodox zsidó pap t ragédiáját 
viszi színpadra. A meséje röviden az, hogy 
egy zsidó rabbi unokája beleszeret a község 
fiatal román birájába és szüleinek akarata 
ellenére feleségül megy hozzá. Az öreg rab-
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hí -megdöbben és igyekszik a leányt ősei hi-
téhez visszatéríteni, de hiábavaló minden 
ékesszólása. A vén pap -lelke megrendül, tesv 
te a nagy tudásban mtegroppan és a rabbi 
hosszas belső viasikodás-oik lutá-n meghal. 

Amint -elbhől a -kis vázlatból látható, a 
darab épenség-gel nem mondható keresztény-
ellenesnek, de minthogy most a román poli-
tikai harcok homlokterében a zsidók honosí-
tásának kérdése van, az inkább demagóg, 
mint sovén Jorga szellemében nevelődő if-
jak siettek -ezt az ártatlan darabot közvesze-
delmes-nek kijelenteni s a politikát a Nemzeti 
-Színházba is belevinni. 

Davila igazgató azonban nem állott kö-
télnek és kereken Mjelentette, liogy a dara-
bot tovább is előadatja. Jellemző egyébként, 
h-oigy a diák-o-k nyilt levelét a nagyobb bu-
karesti újságok nem is adták ki egész terje-
delmében, hanem csak néhány sornyi kivo-
natban ismertették. 
Bútor zállltásokat hely- U f j g ^ f B ö t l ő 

ben é s vidékre, berak- száll ító 

Szeged, Jókai-utca 1. sz 

Telefon 34. 

t&rozást száraz raktár 

helyiségben eszközöl 

Royal nagy kávéházban 
Holnap, vasárnap 

NAGY TOMBOLA 
értékes ngereménytárggakkal. • 
Naponta czigányzene. 

SZÍNHÁZI VACSORA! 

Saját termésű kitűnő hegyiborok. 
Különlegesség: „Royal Zöldike." 

Tulajdonosok Matejka : és Fiiegei. 

m * 

R S Z E M D E É5 V R D R 5 cég 
üzletét teljesen átvettem és a 
raktár tulhalmozottsága miatt 
elhatároztam, hogy f. hó 24-től 
december 31-ig bezárólag fel-
tűnő olcsó árban fogok árusí-
tani, tekintettel a rossz üzleti 

és gazdasági viszonyokra. 
Eladásra kerülnek e hóban: 
divatmellények, kalapok, szí-
nes ingek, nyakkendők stb. 

VÁM05CHERBÉLR 
SZEGED, KELEMEN-UTCA 7. 

K Ö Z I G A Z G A T Á S 

(—) Árlejtés. Pénteken járt le a határ-
ideje annak az árlejtésnek, amelyet papir-
és írószerek szállítására, továbbá a faszük-
séglet ellátására hirdetett a város. Az ár-
lejtési bizottság Bokor Pál helyettes polgár-
mester elnöklésével pénteken délben bontotta 
föl a beérkezett ajánlatokat, amelyek közül 
a papírmennyiség szállítására Várnay L. 
6561.70, Burkus András 7766.32, a Szent Ist-
ván Társuat 6131.49, Bartos Lipót 5385.50 és 
végül Schwartz Jenő 6409.30 koronáért haj-
landó. Az Írószereket Várnay L. 824, a Szent 
István Társulat 1179, Bartos Lipót pedig 
721.60 koronáért szállítaná. A faszükséglet 
-ellátására háro-m cég -tett ajánlatot. A Win-
kler Testvérek cég 207 koronáért vállalkoz-
na elsőrendű bükkfa, waggo-nonlkén-t való 
szállítására, Eszes Mátyás hasonló mennyi-
ségért 232 koronát kér, végül Lippai Imre 
44 koronáért ajánlja a fa ölét. 
••BBBSii/aBBuaEZaisBBaaaaxaaasHaavaasoaBBaBiaBauaeaaBs 
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nélkül. 

Az általam készített' 
rágásra kitűnően használható a valódi fogaktól 
lel nem ismerhető, az eredeti fogakat teljesen 
pótolják. Készítek továbbá arany koronákat és 
levehető arany hidakat jutányos árak meHett. 
Vidékiek 12 óra alatt lesznek kielégítve. Bár-

milyen javítást 4 éra alatt készitek. 

3ARTA ÁGOSTON fogteehaitai* 
Kigyé-utea 1. sa. SZEGED. 

o SzTK—SzAK. A kék-fehérek lóverseny-
téri pályáján játszák le őszi bajnoki meccsü-
ket a SzAK és az SzTK. A sorsolás az SzTK-
nak kedvezett. Nagy előnyt jelent számára 
saját pályája, amikor hozzájárul csapatának 
tip-top kondíciója. Ezzel szemben a vörös-
feketének szokatlan lesz a gidres-gödrös 
füves pálya, amilyenen már nyár óta nem 
játszottak. Különösen nagy handikapot kény-
telen türní a SzAK csapata tagjainak beteg-
sége folytán. Blumtól kezdve az egész bal-
szárny már két mérkőzésen csak statisztált. 
Igy jobb kilátásai lennének az SzTK-mak, 
azonban tekintve a SzAK halfsorának klasz-
szisokkal magasabb színvonalát, az esélyek 
szinte kiegyenlítődnek és mi azt hisszük, a 
meccset a higgadtabb, a fairebbül játszó csa-
pat nyeri meg minimális gólkülönbséggel. 
Biró az előnyösen ismert Steinhiibel Zoltán 
lesz, 

o Á SzAK csapatösszeállítása. A mai 
délutáni lapokban megjelent összeállítás, 
mintahogy a SzAK titkári hivatala bennün-
ket értesít, nem felel meg a valóságnak an-
nál is inkább, mert a SzAK vezetősége még 
nem döfitött a csapat összeállítása felett. 

o A labdarugó parlamentből. Csütörtö-
kön este ülést, tartott a MLSz tanácsa, a 
melyen Herczag Ede szövetségi kapitány be-
jelentett© a válogatott csapat névsorát, A ta-
nácstagok között többen iföl akartak szólal-
ni, de az elnöklő Dobók Emil ,d<r. alelnök ké-
résére elálltak a sznádékuktól s a következő 
tanácsülésre hagyták a válogatás bírálatát. 
Betöltötte a tanács a Balogh Hugó lemon-
dásával megüresedett intézőin zottsági tagsá-
gi helyet. A beadott huszonkét szavazat kö-
zül 13 szavazat Járitz Gyulára, az FTC tag-
jára esett, mig a többi szavazat ©liforgáicso-
íódott. Jári tz személyében értékes erőt nyert 
az intézőbizottság. Steinhiibel Ödön titkár be-
jelentette, hogy kitart a lemondása mellett 
és elbúcsúzott a tanácstól, amely jegyzőköny-
vi köszönetet szavazott három ás félévi ér-
demes munkásságáért. Ezután óvások, föleb-
bezések és kérések ikerültek sorra, de a tanács 
valamennyit elvetette. Nem teljesítette N 
többi között a keleti kerületnek azt a kérését 
sem. hogy állítsák vissza az autonómiáját, 
pedig Hajdú Dezső, a kerület előadója szemé-
lyesen kérte a tanácstól. 

o A WAF vasárnapi győzelme foglal-
koztatja még egyre a sportköröket. Érdekes, 
hogy még a. WAF tagjai sem mertek győze-
lemre számítani, noha a WAF mindig sike-
reseti vette föl <a küzdelmet az FTC-vel. A 
mikor megjött Béesb© a WAF csapat győzel-
mének a híre, a meccs leírását képtelenek 
voltak ,az inteimrbántelefonon fölvenni, ak-
kora örömriadalban tört iki a klubhelyiség-
ben összegyűlt sport társaság. Hiába csititot-
ták az embereket, senki sem engedett a „tem-
póból", ugy, hogy le kellett mondani ar-

U R A N I A 
I MAGYAR TUDOM. SZÍNHÁZ I 

Szombat, vasárnap 

haramiák. 
SCHILLER remekműve ngo-
:: mán 3 felvonásban. :: 
A Deutsches Bioskop 
felvétele. Kiváló berlini 
= szinészek. = 

- ^ L r jE^S* ilEk/ ÜX^sfra 
Dráma 2 felvonásban. 
Amerikai felvétel! 
Amerikai szinészek! 

Előadások hétköznapokon d.u. 5, este 
7 és 9 órakor, vasárnap 2 órától folyt. 

A S S 
is MOZGÓSZINHÁZ n 

Szombat, vasárnap 
Detektivsláger! 
Dán szinészek! 

G O R K I. 
Detektivdráma 3 felvonásban. 
I r ta : BJÖRN BJÖRNSON. 
A Dansk film com-
:: pagnie felvétele. :: 
Játszák a kopenhá-
gai udvari szinház 

: tagjai. 
A főszereplők: KNUDBE-
RENDSEN és SOLVEIGH 
; - : JAKOBIEN. : - : 

Előadások hétköznapokon fél 6, ne-
gyed 8 és 9 órakor, vasárnap 2 órától. 

P O I . L O 
ii MOZGÓSZINHÁZ 

Szombat, vasárnap 

Hisies szerelem. 
Amerikai dráma 3 fe lvonásban. 
A SAVOIA gyár felvétele. 

Leó és a gyámja. 
Francia vígjáték előadja 
:: LEON Pl ERET. :: 

Duci bácsi riporter. 
A Vitagraf amerikai gyár vígjátéka. 

Előadások szombaton fél 7, vasárnap 
2 órától folytatólag. 

m 
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ról, -hogy részleteket tudjanak meg a meccs-
ből. Ezekeután még elgondolni is rossz, mi 
történik Bécsben, ha véletlen ül az osztrák 
csapat győz vasárnap. 

o A BAK Becsben. A Budapesti Atlétikai 
Klub első csapata Bécsben játszik vasárnap 
a Wiener Sport Club csapatával a dornbaohi 
pályán Reichsfeld biró biráskodásia mellett. 
Mind a két klub legjobb csapatával veszi IföJ 
a küzdelmet, mert egyik csapatnak sincsen, 
reprezentatív játékosa. 

o Kútban és Krzal, a Rapid reprezenta-
tív játékosai csehek s ezért nagy népszerűség-
nek örvendenek Prágában. Bécsben inéitán 
félnek attól, hogy csakhamar elveszti őket 
az osztrák futball, mert a Szláviénak szük-
sége van jó játékosokra s igy a Szlávia meg-
hívását al igha utas í t ja vissza a két cseh já-
tékos, akik köziül Krzal a válogatott csapat 
balszélsője. 
*BaaaMaMMMMMaaMHaaaHasaaaaaHaaaaaBBB«.aa«a 

TÖRVÉNYKEZÉS. 
s nétfélo esküdtszéki itélet. Az Ipoly-

sági esküdtbíróság tegnap igen érdekes ver-
diktet hozott egy másodízben eléje került 
bünpörben. Egy esztendővel ezelőtt gyújto-
gatás gyanúja miatt a vádlottak padjára ke-' 
ír ült Doby Qábor voili jegyző és Zachariás 
Mihály rákospalotai háztulajdonos. Azzal 
vádolták meg őket, hogy 1910. év tavaszán, 
amikor látogatóban voltak Bartos Rezsőnek 
Korpona melletti birtokán, belopóztak a ház 
padlására s az ott elraktározott cirokter-
mést felgyújtották. Az ipolysági esküdtbíró-
ság, mikor először került elébe a vád, bizo-
nyítékok hijján felmentette mindkét vádlot-
tat. A fölmentő Ítélettel azonban nem feje-
ződött be a bünpör. Doby és Zachariás föl-
mentek Budapestre és egy vendéglőben meg-
beszélték az ipolysági eseményeket. A dis-
kurzusnak egy Szirmai Ignác nevü pénzügy-
nök volt a fültanuja, akinek a följelentésére 
újból megindult ellenük az eljárás. Ez alka-
lommal több bizonyiték merült föl ellenük, az 
esküdtek bűnösnek mondták ki a vádlottakat. 
Zachariást hat hónapi börtönre, Dobyt négy 
hónapi fogházra ítélte a biróság. 

§ Verekedő legények. Még májusban 
törtéint, liogy Tót István alsótanyai ós Ka-
cson yi Antal dorozsmai legényük Féketeszé-
len áldomást ittak. A vallomásuk szerint 
„vagy 50 l i ter sört beszedtek", mikor Tót 
István Kacson yival kocsira ült és Dorozsma 
felé (hajtottak. Az országúton találkoztak Ma-
gyar Ferenccel, ki kocsin jött Dorozsmairól. 
Tót az ostorral végig vágott Magyaron, mire 
az mérgesen leugrott a kocsiról és rá támadt 
a részeg .legényékre. Tót és Kacsonyi erre 
.doronggal és nádipálcával alaposan elverték 
Magyart . A biróság a veszekedő legényeiket 
súlyos testi sértés miatt itélte el. Tét hét hó-
napot, Kacsonyi hat hónapot kapott, 

9 A csábító. Lúgosról jelentik: Zsifkovics 
József lugosi napszámos körülbelül hét év 
előtt csapta a szelet Drogos József marzsiniai 
.földművelő al ig tizenöt éves leányának. A le-
ány apja azonban hallani sem akiart áriról, 
hogy Zsifkovics a veje legyen ós ínég abban 
az évben leányát fér jhez adta egy másik le-
gényhez. A menyecske azonban Zsifkoviicsot 
szerette és .hosszá évekig .szerelmi viszonyt is 
folytatott vele. Amikor ezt a f é r j és az asz-
szony apja megtudta, alaposan elpáholták a 
nőcsábító lovagot. Juláius 9-én Zsifkoviios ösz-
szetalálíkozott Drfagos Józseffel a korcsmában. 
A csábító rövid szóváltás után fejszével szét-
roncsolta Dragos koponyáját. Zsifkovics 
felett ma ítélkezett a lugosi törvényszék, a 
mely szándékos emberölésben mondotta .kii a 
vádlottat bűnösnek. A törvényszék kilenc évi 
fegyházra itélte. 

I l i i d e s s e n a 
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KOZGAZDASAG 
Darányi a gazdasági helyzetről 

(Saját tudósítónktól.) A Magyar Gazda 
Szövetség igazgató-választmánya Darányi 
Ignác elnök,lésével ülést tartott. Az ülés ese-
ménye az az elnöki megnyitó .beszéd volt, a 
melyet Darányi Ignác tartott és amelyben 
nagy részletességgel nyilatkozott az aktuális 
gazdasági kérdésekről és aini vele kapcsola-
tos,, a politikai helyzetről is. 

— Nagyon nehéz viszonyok közt va-
gyunk, — kezdte Darányi Ignác a fejtege-
téseit, — különösen, ha az általános köz-
gazdasági viszonyokat tekintem. A pénz-
szűke oly állapotokat teremtett, amelyek 
ha hosszasabban tartanak, igazán minden 
bizonytalanná lesz, amit csak bizonyos-
nak gondoltunk. De mezőgazdaságilag szo-
rosan véve is a dolgot, az ország egyes 
vidékein valóban ínséges állapotok vannak, 
amelyek még a jövő évekre is ki fognak 
hatásukban terjedni. Ezt a nehéz gazdasági 
helyzetet súlyosan befolyásolja a parla-
menti béke hiánya is. Oly törvényjavas-
latokat ugyan terjesztenek be, amelyek 
egyéb ágazatokkal foglalkoznak, de gaz-
dasági irányú törvényjavaslatokat eddig 
vajmi keveset (Láttunk, pedig épen. most, ne-
héz viszonyok között volna szükség a 
gyengék támogatására, az ingadozók erö-

-> sitiésére, most volna szükség arra, 'hogy a 
csüggedőkbe bizalmat és bátorságot önt-
sünk. 

A hadsereg fejlesztéséinek kérdéséről is 
érdekes megjegyzéseket tett Darányi Ignác. 
A (magyar gazda nnem zárkózik el a hadbercg 
szükségleteinek elemezése elől, díe viszont 
megkívánja sa já t érdékeinek is a kellő védel-
met. Végezetül határozati javaslatot terjesz-
tett elő, amely pointolkba foglalja a magyar 
gazdák kívánságait az aktuális gazdaságpo-
litikai. keretékben. 

x A fogyasztás és a termelők. Amióta 
Szerbia 'meghátrált, s a gabonatőzsdén nem 
félnek többé a külső (politikai bonyodalmak-
tól, az üzlet iránya ismét lanyha. A vidéki 
állomásokon nemcsak az őszi munka, de a 
mostani árnivó is az eladástól való tartózko-
dásra, készteti az árutulajdonosokat, minden-
nek azonban alig van hatása. Azt sem veszik 
figyelembe, hogy a szárazság okozta panasz 
és a finom áru hiánya (következtéban a vi-
déken nagyobb ár fizetésnél is élénkebben lát-
nak a készlet kiegészítéséhez,, mint Budapes-
ten. A helybeli kontremin ugyanis részint a 
vidéki .spekulációnak a hitelviszonyokkal 
megokolt abszolút .tartózkodása, részint az 
októberi angázsmán zavartalan lebonyolítása 
következtében még mindig sikerrel folytat-
hatja műveleteit. Az osztrákok, akik legutóbb 
mér józanabb üzletpolitikát folytattak, mert 
(arra való utalással, hogy a monarchia idei 
gyönge terméseredménye következtében. 
1914-ben aligha marad árufölösleg) végre fe-
dező vásárlással is szerepelték az olcsóbb ár-
folyamoknál, néhány nap óta szintén, tartóz-
kodó álláspontot foglalnak eil. Ugy 'okoskod-
nak, hogy a fővárosi malmok, amelyek tud-
valevően decemberig el vannak látva őrlő-
anyaggal, a pénzpiac helyzeténél fogva ké-
sőbb is könnyen hozzájuthatnak ahhoz az 
áruhoz, amely januárra és a későbbi hóna-
pokra kell. Az osztrák fogyasztás mostani 
tartózkodásához persze hozzájárul a liszt-
üzlet kedvezőtlen 'helyzete is, de azért a lany-
ha irányt átmenetileg ma is kisebb árj,avulás 
váltotta fél. Az óvatos kontremin spekuláció 
ugyanis az olcsóbb árfolyamnál több kötés-
inél .biztosítani akarta a nyereséget, mert nyil-
vánvaló, hogyha a liszt gyárak is meggyőződ-
nék arról, hogy nem annyira a mezőgazdasá-
gi munka, mint 'elsősorban a mostani árnivó 
csökkentette az árukínálatot, akkor nemcsak 
,a helybeli malmok, de az, aránylag kis áru-
készlettel rendelkező osztrákok is egyszerre 

. hozzálátnak a vásárláshoz. 

x Üxltti caőnd. Ma még üzlettelenebb 
volt az értékpiac, mint tegnap. A spekulán-
sok általános tartózkodása miatt ,a kötéseket 
úgyszólván meg,lehetett számlálni. Az üz-
let i ránya gyönge volt 'mindvégig, mert vá-
sárlók hiányában a forgalom irányítása is-
mét a (kontremin kezébe került, akik leszori-
tották az áruivét — és fedeztek baisse-érde-
keltségeket. A berlini pénzpiac újólagos ja-
vulása és hogy a londoni kamatláb változat-
lan maradt, az nem tett semmitféle hatást, 
mert az ultimótól alig néhány nap választ el 
és külföldből, kiváltképpen Newyorkból 
lanyha irányt jelentettek, amit a mexikói 
bonyodalom és az u j vámtarifa rossz hatásá-
val okoltak meg. A nemzetközi .piacon ezért 
csak árengedménnyeil lehetett eladni, a helyi 
papírok is lanyha irányt követtek. Az árvesz-
teség azonban 1—2 koronánál .nean rúgott 
többre, A kész,árupiacon nem volt változás, A 
járadékpiac ma aránylag a legjobban tar-
tot ta magát, a magyar korona járadék alig 
egy nüanszszal gyöngült. Zártat kedvezőtlen 
'berlini taksációk nyomán és a gyönge bécsi 
jelentéssel kapcsolatban gyönge volt, 

A budapesti gabonatőzsde. 
A határidőpiacon az üzletkötések száma 

éppen olyan jelentéktelen volt, mint tegnap, 
az i rány azonban néhány (fillérrel javult, 
mert az esőhiányról érkező ikülünböző panasz, 
továbbá a vidéki állomások minimális hoza-
tala következtében néhány konítremiin speku-
láns kisebb ifedlező vásárlással szerepelt, Fői-
men dá® 14.000 mim .buza. A buzaüzletben tel-
jesített fedező vásárlás néhány fillérrel a 
többi cikk árát is javította. 

Buza áprilisra 11.33. Rozs ápril isra 8.94. 
Tengeri májusra 6.32. Zab áprilisra 7.47. A 
készáruvásáiron mérsékelt forgalomnál szi-
lárd volt az irány. 

A bufinpett i értéktőzsde. 
Ma még- üzlettelenebb és gyöngébb volt 

az üzlet iránya. Vevő hiányában ismét a 
beszpárti spekulánsok kerültek szóhoz, akik 
lékiabálták az árfolyamokat és szorgalmasan 
fedezték beszan gazsmánjuikat. A berlini pénz 
piac ujabb javulása nem számított, mert kül-
földről, kiváltképpen Newyorkból, lanyha je-
lentés érkezett, (Az uttimóhalasztás közelsége 
is nyomasztóan hatott, A nemzetközi piacon 
alig volt kötés, a helyi piacon a magyar bank, 
a közúti, a r imamurányi a tegnapinál jóval 
olcsóbban volt kapható. A készáruipiae for-
galma teljesen pangott. A járadékpiac arány-
lag legjobban tar tot ta magát, a magyar ko-
ronajárdiéik a te.gnapih-oz képest alig 5—10 fil-
lérrel csökkent. >A zárlat a gyönge .bécsi je-
lentéssel egyetértésben gyönge volt. 

Kötöttek: Magyar hitel 818.50—819.50. 
Osztrák hitel 621. Magyar bank 542.50—542.75 
Temesvári szesz 540. Déli vasút 110—111.25. 
Városi villámos vasút 351—351.50. Közúti vas 
nt 632.50—638. Rimamurányi 679.50—682. Mer-
kúr 275—276. Esztergomszász vári 389—390. 
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Felelős szerkesztő : Pásztor József. 
Kiadótulajdonos: Várnay L-
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sasss®®®®®®®®®®®® 
Városi színház. 
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Folyószám 66. s f e ^ p P 

Szeged , 1913. október 24-án 

A SZIRÉN. 
Operette 3 felvonásban. írták: Slein és Willner. Zené-

jét szerezte: Fali Leo. 

SZEMÉLYEK: 
Fouché, renőrminiszter Heltai 
Clarlsse, felesége Antal 
Grion, főudvarmester Virágháti 
Armand de Ravaillae marquis Békefi 
Malipotte, Fouché titkára Mihó 
Lolotte Boucourt Déry 
Hannibal, állatorvos Solymosi 
La Grenadiere, postamester Miklósi 
Suzette Szebenyi 
Yvonne Irányi 
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Igazgató: VAS SÁNDOR. — Telefon: 1 1 - 8 5 

szombaton és holnap vasárnap 

1913, október 287. d C c m a q y a r o r s z X G v 

magy szociáis dráma 8 felvonásban. 

A N y o m o r u l t a k szerep lő i . 

Előadások: szombaton este 6 és 9 órakor. 
Vasárnap délután 2 órától éjjel 12 óráig. — Kedvezményes jegyek nem érvényesek. 

H Z Z Z I Z Z I Z Katona-, diák- és gyermekjegyek nem adatnak ki. . 
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VASÚTI MENETREND * » 
s z e s z " ártal. Ára í kor. 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 250 

Érvényes 1913. október 1-töl. 

A Szeged állomáson 
Indulás: 

Budapest f e l é : K. exp. 256. Sz. v. Sjo. Gy. v . 6<» 
Sz. V . 43". Qy. v. 950. Sz. V. 840. Sz. V. 507. Q y . v 

323. Sz. V. 123. Sz. V. 235. 
Temesvár f e l é : Sz. v. 926. Gy . v . 1156. Sz. v. 257 

T. v. sz. sz. 119 (Nagykikindáig). Sz. v. 540. Gy. v . 622 
Sz. v. 209. Sz. v. 425. K. exp. 322.-

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l é : Sz. v. 155 
Sz. v. 422. Sz. v. 949. Sz. v. 1146. Sz. v. 1201. Sz. v.229. Sz. v. 6'-5 

Arad f e l é : Sz. v. 325. Motor 610. M. v. 1040. Qy. 
m. 1234. Qy. m . 156. Sz. v. 322. Motor 506 Mezőhegyesig). 
Gy. M 633. M. V. 725 (Makóig). 

Szeged-Rókus felé: Sz. v. 224. Sz. v. 747. Sz. v. 
I0<5. Sz. v. 207. Sz. v. 338. Sz. v. 615. 

Érkezés: 
Budapest felől : Sz. v. 1203 Gy . v . 1141. Sz. v. ?2i 

Sz. v. 709. Qy. v. 600. Sz. v. 1029. Sz. v. tó. Gy. v. 135 
Sz. v. 737. Sz. v. 537. k. expr. 255, 

Temesvár f e lő l : K. expr. 2« . Sz. v. 1222. Gy- v. 
948. Sz. v. 736. Gy. v. 317. Sz. v. 1243. Sz. v. 4"*2 
Sz. v. 748. 

Nagy-Becskerek—Károlyháza f e l ő l : Sz. v. 7'5 
Sz. v. 941. Sz. v. 1145. Sz. V. 118 (Csókáról). Sz. v. 255. 
Sz. v. 555. Sz. v. 1234. 

Arad f e l ő l : Gy. m. 9'4. Sz. v. 1135. Motor 1259 
Motor 340. Qy. m. 242. M . v. 626. Sz. v. 932. M . v. 52? 
Makóról). M. v. 7'-9 (Mezőhegyesről). 

Szeged-Rókus felől: Sz. v. 1239. Sz. v. 555. Sz. v„ 
837. Sz. V. 1125. Sz., V. 316. Sz, v. 502. 

A Szeged-Rókus állomáson, 
Indulás: 

Nagyvárad f e l é : Gy. v. 1135. Sz. «. 3 3 Sz.v. 8>2 
Sz. v. 1059. Sz. v. 244. M. v. 350 (Gyuláig). Sz. v. 72? 
H.-M.-Vásárhelyig). V. v. 82?. (Békéscsabáig). 

Szabadka—Ujdombovár f e l é : Sz. v. 25?. Gy.: v. 
545. Sz. v. 619 Sz. v. 814. Sz. v. 1130. Sz. v. 312. Sz. v. 
440. Sz. V. 653. Sz. v. 10®. 

Zenta f e l é : Sz. v. 4??. V. v. 1200. 
Szeged fe lé : Sz. v. 1222. s z . v. 52?. Sz. v. 820. Sz 

V. 1108. Sz. V. 300. Sz. V. 445. 

Érkezés: 
Nagyvárad f e lő l : Gy. v. 5« . V. v. 740 (Békéscsa-

báról.) Sz. v. 94?. M . v. 527 (Hódmezővásárhelyről). Sz. 
v. 1045. Sz. v. 243. Sz. v. 422. M. v. 758. Sz. V. 1 1 0 1 

Ujdombovár—Szabadka fe lő l : Sz. v. 355. Sz. v. 
726. Sz. v. 1048. Sz. v. 1203 Sz. v. 239. Sz. v. 512. Sz. v. 
763. Qy. v. 11?? Sz. v. 1221. 

Zenta f e lő l : V. v. 852. Sz. v. 605. 
Szeged fe lől : Sz. v. 2« . Sz. v. 802. Sz. v. 1030. 

Sz. v. 239. Sz. 344. Sz. v. 6??. 

Közvetlen kocsik közlekednek: 
Budapest nyugati p. u.—Orsova között. 1—II 

osztály. Budapestről indul 102?. 
Budapest nyugati p. u.—Pancsova között. (Sze-

ged—Karlova—Nagybecskereken át). I—II. osztály. Buda-
pestről indul 102?. Pancsováról indul 301. 

Szeged—Békéscsaba közöt t : I—III. osztály. Sze-
gedről indul 631. Békéscsabáról indul 434 

Rövidítések magyarázata: A nagyobb szám ; z 
órát, a kisebb a perceket jeienti. Esteli 6 órától e 
geli 6 óráig éjjel vari; ezen időszakba eső érkezéseke-
vagy indulásokat a percszámok aláhúzásával jelöltlikt 
Sz. v. = személy vonat, Gy. v. == gyorsvonat, M.v. ^ m o -
torvonat, V. v. = vegyesvonat, K. expr. SE kel ti expres 
t=3= tehervonat személyszállítással. 

Fájós fogára vegyen 
mielőbb a hires Leinzin-
ger-féla f o g c s e p p b ő l , 
üvegje 50 fillérért kap-
ható Leinzin r Gyula 
gyógyszertárában Szeged 
Széchenyi tér 5. 520 

H a j ő s z ü l é s e T í e r 
csakis az ártalmatlan Leit-
zinger-féle . „Hajrestorer" 
használja. Ara 2 korona-

i 

Széchenyi-tér. 520 

C s i p k e -
ás szövet függönyök külö-
nös goaűdaiveérüeg tisz-
rtjatnak olcsó fiak mel-
lett és tőréi idő alatt 

iUCZA JÓZSEF 
Swlmstsstő és ysgytiizíiténái 
Laadon-utca 9., Valéria-
tér sarok. Telefon 994. 
Gizella-tér 3. sz., Belogk-

Palota. Telefon J095 
ióküzlet: ZENTA, Főtér, 

Zenta és Vidéke Takarék 
házában. HOllMEZOVA-
SARHELY, Szecedi-u. a 

G y e n g e nők, g y e r -
mekek és betegség után 
mindenki erőre kap a 
Leinzinger-féle „C h i n ar 
vasbortól". Ára 2-40 fillé-

Leinzinger -gyógyszer-
tárban, Szeged. 205 

Legjobb hajfestő az 
országosan elismert I.ein-
zinger-féle Ára 2 korona, 
Kapható Leinzinger Gyula 
gyógyszertárában Szeged. 
Széchenyi-tér 520 

Izzad valamely test-
része? Ugy használja a 
dr. Leinzinger-féle kipró-
bált szert. Üvegje 60 fil-
lérért kapható Leinzinger 
gyógyszertárában Szeged, 
Széchenyi-tér. 0?5 

Gyomorbajosok di-
csérik a Leinzinger-féle 
gyomorcsepp jó hatását, 
üvegje 80 fillérért kap-
ható Leinzinger Oyula 
gyógyszertárában Szeged 

M e g f v e t t e m ! 
Egy nagy tétel cosztíim szövetet K 2 7 0 
120 széles gyapju szövet . . K 1-20 
Cozmonozi Goldberger Kartonok K — ' 5 0 

Cozmonozi Pargetok féíáron! 
Pongyolák K 3*80 
Cloth eroplán kötények. . . K 2-50 
Cloth alsó szoknyák . . . . K 1'90 
Díszes női ingek K 1-90 
Selyem női harisnyák . . . K 1 3 0 
Tiszta gyapju vá lkendők . . K 3-20 

Alkalmi vételük! Szabott áralg! 
Verse ityíríhíz 
Református-palota, gőzfürdővel szemben. 

Az összes bel- és külföldi 
folyóiratokra, valamint di-
vatlapokra előfizetéseket 
• elfogad • 

V A R N A Y L -
könyvkereskedése, S Z E G E D 

1 

f t ggUz;<i<5el( ts betegei;! 
A vi/-gyógymód eds és gyógyít Idegesség, 

agy- és szivbántaimak, álmatlanság, emésztési 
zavarok, köszvény, csuz stb. sikerrel kezeibe-
tők a WAGNER-fürdö külön férfi- és nöi 
gyógy osztályában - Kipróbált kezelő és ke-
zelőnő. - Gőz,-kád- i s zuhaay-Mrdönket is 
a nagyérdemű közönség figyelmébe a |*al jak 

HATÓSÁGILAG ENGEDÉLYEZETT 

emben mészárszék 
a m a r h a h ú s á n a k a k ő v e t k e z ő k 

Leveshus . . 140 f i i lén 
P a p r i k á s n a k 120 f i i lén 
Csont né lkü l 140 f i l lén 
Pec enyehus 160 f i i lén 

Sentéshu?$ sz in tén ménsé* 
ke l t napi ánakon kapható . 

foüzlet: Belváros, Csel(omcs-u. 6. 
fiíHuzlet: pctó'fi-sugárút 27. ffif 

M E L L I S LAJO 

Francia szabása fizik, 
ttil dWatkSIittlcgcjsfgelf 

legnagyobb választékban 

Pol lák T e s t v é r e k n é l , 
Csekonics-utca Széchenyi-tér. 

Telefonszám 854. Telefonszám 85 ̂  
Szentes, Kossuth-utea. 

ibaBtiaBSBisniiaHiiiseBaBBBRBsaEdiigBiDiiaaagiBEEiBeiiciü-ü 

H i r d e t é s e k e t f e l v e s z a 

kiadóhivatal Kárász-utca 9, 

Déíinagyarország! fióktelep, 
Szeged, Keiemenu. 11, Telefon 833 

AVILÁG2T! 
SDIT2TílíK 

NYOMATOTT VÁRNAY L. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN SZEGEDEN. KÁRÁSZ-UTCA § 

Sokszorosítások, másolások, irógépja vitások. 
Azaerikai kellékraktár. Állandó gépíró tanfolyam 


